
Demo-versie van het Moestuin e-boek                      Introductie   

Introductie
Beste lezer(es),

Een andere bijzonderheid is de prijs. Zou het 
boek in papieren versie verschijnen dan was een 
bedrag van € 30.- wel het minimum. Nu bied ik 
het boek aan voor € 3,99. Dit kon alleen door het
boek binnen ons familieverband te maken, er is 
geen buitenstaander aan te pas gekomen.

Ook bijzonder is de koppeling aan een groot 
aantal You Tube filmpjes. Die laten nog eens 
uitvoerig zien hoe je de groenten kunt kweken. 
De filmpjes hebben we ook zelf gemaakt.

Uiteraard vinden wij het prettig als deze demo op
ruime schaal wordt verspreid. Maar doe dan elke 
keer een nieuwe gratis download van onze site: 
www.herwiggarden.info, ga hem niet kopiëren en
doorgeven, dan weet je zeker dat er een veilige 
download binnenkomt! 
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Om een indruk te geven van mijn nieuwe 
Moestuin e-boek wordt deze demo gratis 
verspreid. Er staat maar een klein deel van het 
definitieve boek in, dit zal ongeveer 900 pagina's 
beslaan met rond 500 foto's. Het boek is zo 
ontworpen dat je het goed kunt lezen op een 
smartphone, zonder te scrollen.
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Gebruiksaanwijzing

Wanneer u het boek hebt gedownload en 
opgeslagen op uw computer of tablet dan kunt u 
het zonder beperkingen openen, er is geen 
beveiliging. De file is namelijk een doodnormale 
PDF. Open die niet in uw browser, maar liever in 
Acrobat Reader, dat is op bijna elke computer al 
aanwezig en zo niet, dan kunt u het gratis 
downloaden. Klik met de rechtermuisknop op de 
file van het boek, kies Openen Met, kies Acrobat 
Reader. 

Er zijn ook andere goede PDF-readers, zoals Foxit
en Nitro, eveneens gratis. Het voordeel van zo'n 
PDF-reader is dat je naast de tekst miniatuurtjes 
van alle pagina's kunt tonen. Links boven in de 
marge het symbooltje aanklikken. Zo kun je 
razendsnel door het boek bladeren. En in plaats 
van de miniaturen kun je ook kiezen voor 
trefwoorden, een index eigenlijk. Ga naar knol- 
en wortelgewassen, ga naar radijs, klik erop en 
je bent in het boek bij het artikel radijs.

U kunt ook nog het zoekvenster gebruiken. Open 
dit met de toetscombinatie Ctrl+F. Tik dan 
bijvoorbeeld radijs in het venster, Enter en u 
komt bij elke plek in het boek waar radijs staat.
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Apparaten waar u het boek op kunt lezen.

Computer. Heeft u een desktop met een groot 
scherm, dan is het handig om 2 of zelfs 4 
pagina's tegelijk op het scherm te zetten. Dit is in
te stellen door te klikken op Beeld, daarna 
Paginaweergave.

Laptop. Heeft u een flink groot scherm, dan is 
twee pagina's tegelijk wel handig. Verder werkt 
alles natuurlijk net als bij de desktop.

Tablet. Dit boek is eigenlijk gemaakt voor het 
formaat van de standaard IPad, een A5-je. Kies 
voor 1 pagina tegelijk. Zorg dat een PDF-reader 
is geïnstalleerd, Acrobat of Foxit for Android of 
voor Ios bijvoorbeeld, allemaal gratis.

Smartphone. De letters van dit boek zijn zó 
gekozen dat je het boek kunt lezen zonder 
scrollen. Hou je de phone landscape, dan worden
de letters nog wat groter en kun je naar beneden
scrollen. Of de linkjes ook op je smartphone 
werken hangt er a. van af of je online bent en b. 
of je er een goede PDF-reader op hebt, net als bij
je tablet. 

E-reader. Ook op uw Kindle kunt u PDF-files 
lezen. Of de linkjes werken is niet zeker, als 
iemand nog tips heeft houden we ons 
aanbevolen. Maar u kunt natuurlijk alle 
moestuinfilmpjes separaat bekijken op ons You 
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Tube kanaal: HerwigGarden en dan de afspeellijst
Moestuin.

Als er nog meer tips te geven zijn zullen wij die 
vermelden op onze website:

www.herwiggarden.info

Tot hier het officiële deel waarin ik de 
aanspreekvorm "u" heb gebruikt. Het boek zelf is
wat familiaarder: met uw welnemen spreek ik u 
met "je" aan. Moestuiniers onder elkaar, 
nietwaar.

Ik hoop dat je na het bekijken van deze demo zin
hebt om méér te lezen uit dit boek. Ga dan naar 
www.herwiggarden.info waar je het complete 
boek voor € 3,99 kunt kopen en downloaden.

Veel leesplezier. Voor verbeteringen, suggesties, 
technische tips, enz. houden wij ons zeer 
aanbevolen. Wij zijn geen computernerds maar 
doen ons best.

Rob Herwig
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© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in deze 
demo van het Moestuin e-boek. De foto's vallen onder het copyright 
van Modeste en Rob Herwig.
Meer exemplaren van deze demo-versie zijn gratis voor iedereen 
verkrijgbaar door downloaden van onze website 
www.HerwigGarden.info. 

Kopiëren voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om het boek naar een tablet of 
smartphone over te zetten, is toegestaan. Kopiëren en aan derden verspreiden 
van deze demo wordt afgeraden omdat deze derden er iets aan kunnen 
veranderen dat terugslaat op u. Het separaat verspreiden van de afbeeldingen 
of de teksten is niet toegestaan. Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn
voor rekening en risico van de verspreider.
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Rob Herwig

moestuin
           e-boek

praktisch en uitgebreid handboek

voor de beginnende en de

gevorderde moestuinier/ster

Eigen uitgave, eigen productie, 1e editie, 2014
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Voorwoord

Zelf groenten verbouwen blijft onverminderd 
populair, ik heb zelfs de indruk dat de 
belangstelling weer toeneemt. Geen wonder, je 
wordt door de media overspoeld met 
voedselschandalen, ook met betrekking tot de 
groenteteelt. De kwaliteit van de groenten in de 
winkel laat vaak te wensen over, de smaak 
verdwijnt langzamerhand. Je hoort dit vooral van 
ouderen maar ja, die wéten nog hoe lekker 
groenten vroeger waren. De jonge mensen zijn al
verpest met minderwaardig voedsel. Gelukkig 
zijn ze nog te redden, namelijk door eens zelf te 
gaan kweken. Dat zal hen de ogen openen.

Waarom zou je nog een boek kopen, alles is 
immers op het internet te vinden. Dat klopt, zelfs
meer dan alles, het is gewoon te veel. Dus je 
bent uren aan het zoeken en vindt vervolgens 
allerlei tegenstrijdige adviezen. En een hoop 
onzin. Niet zo vreemd, iedere kwezel kan immers
over elk onderwerp een verhaal maken maar dat 
zegt nog niet dat het inhoudelijk iets voorstelt.

Vandaar dat ik nog eens graag mijn lange 
ervaring in het moestuinieren ter beschikking wil 
stellen, nu niet op papier, maar in een e-boek. 
Dat heb ik zelf gemaakt, er is geen uitgever aan 
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te pas gekomen. Alleen heeft mijn dochter 
Modeste me flink geholpen met haar prachtige 
foto's. En mijn echtgenote Karen stond model in 
de You Tube filmpjes, waarnaar in het boek wordt
gelinkt. Door dit eigen beheer kan ik het toch vrij
omvangrijke boek voor een belachelijk lage prijs 
aanbieden. 

Ik heb het boek zó vorm gegeven dat het 
makkelijk te lezen is op alle media, ook op je 
smartphone. Vandaar die grote letters. Lees je 
vanaf een groot scherm op je bureau, zeg dan 
tegen Acrobat Reader dat hij 2 of zelfs 4 pagina's
tegelijk op je screen laat zien. De foto's heb ik 
lekker scherp gelaten maar ik heb er wel mijn 
naam doorheen gezet tegen het gappen. Al te 
goed is buurmans gek zal ik maar zeggen.

Dit boek is niet beveiligd, elke beveiliging is 
makkelijk te kraken, dus zinloos. Ik vertrouw er 
gewoon op dat je je vrienden en kennissen ook 
normaal laat betalen, kan ik weer doorgaan, het 
boek updaten en nog meer e-books over 
tuinieren maken.

Veel succes gewenst met je moestuin door

Rob Herwig, najaar 2014
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Inhoud, inleiding, handleiding
We beginnen met zaken die je echt moet weten 
voor je kunt starten. Vervolgens komen alle 
groenten aan de beurt, ingedeeld in groepen.

Achterin het boek gaan we dieper op bepaalde 
zaken in, maar dat kun je voorlopig overslaan als
je wilt.

Voorwoord   
Is het veel werk?

Met 5 uur per week verzorg je al 400 m² 

Manieren van tuinieren
Recht-door-zee, alternatief, biologisch, wat jij wilt

Inrichting van de moestuin
Van balkon tuin tot volkstuin met kasje

Grondbewerking
Spitten, frezen, bemesten, wat is het beste?

Zaaien, stekken, enten, enz.
Alles over zelf groenten opkweken, zaaien, enten, delen...

Onderhoud
Onkruidbestrijding, water geven, bemesten, opbinden, 
aanaarden, toppen, dieven, snoeien, vorstbescherming ...

Gewasbescherming
De strijd tegen beestjes, schimmels, virussen...

Smaak
Want daar gaat het uiteindelijk om: SMAAK!

De groenten worden in aparte hoofdstukken 
besproken
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Blad- en steelgewassen
In dit hoofdstuk bespreken we alle groenten 
waarvan we het blad en/of de stelen eten. Dit 
met uitzondering van de blad- en steelkool, die 
we in het hoofdstuk kool behandelen.

Inleiding blad- en steelgewassen

Slasoorten: kropsla, ijssla, pluksla, snijsla, 
bindsla, stengelsla, Indische sla.

Veldsla     Andijvie     Spinazie     

Nieuw-Zeelandse spinazie     Postelein

Winterpostelein     Rabarber     Snijbiet

Tuin- of sterrekers    Mosterd      Waterkers

Landkers      Daikonkers    Rucola     Melde         

Spinaziezuring     Daslook     Landkraal

Aardbeispinazie    

IJskruid

Waterspinazie

Algierssla

Malabarspinazie
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Verschilende slasoorten, 
netjes op rijtjes
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Vaste kool
Allereerst worden de vaste kolen besproken, dus 
de sluitkolen en de knolvormige kolen (koolraap 
en koolrabi). Ook de bloemkool en de broccoli 
vallen onder de vaste kolen, evenals de spruitjes.

Inleiding kool

Witte kool en spitskool

Savooiekool

Rodekool

Spruitkool

Bloemkool

Broccoli

Koolrabi             

Koolraap
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Jonge spitskool, nog 
op de tuin

Zoeken? Lees boek in 
Adobe Reader.
Tik Ctr+F, zoekvenster 
opent.
Tik zoekterm in 
zoekvenster, Enter
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Blad- en steelkool
Vroeger kenden we alleen boerenkool en 
raapsteeltjes als bladkool. Vooral uit Azië komen 
er steeds meer bladkolen op ons af, zoals Amsoi, 
Komatsuna, Paksoi, Tatsoi en ook blad- en 
stengelbroccoli. Ze zitten allemaal in dit 
hoofdstuk.

Inleiding blad- en steelkool

Boerenkool

Raapstelen                   

Chinese kool

Paksoi

Snijmoes

Tatsoi

Amsoi en Kaisoi

Komatsuna

Kailan              

Choisum

Bladbroccoli

Sierkool

Bimi
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Tatsoi groeit in mooie rozetten

Zoeken? Lees boek in 
Adobe Reader.
Tik Ctr+F, zoekvenster 
opent.
Tik zoekterm in 
zoekvenster, Enter
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Knol- en wortelgewassen
In dit hoofdstuk allemaal 'onzichtbare' groenten, 
ze groeien immers onder de grond. Het zijn 
gewassen met knollen of verdikte wortels, die we
na rijping op kunnen eten. Ook hier weer een 
paar koolsoorten, zoals de rapen.

Inleiding knol- en wortelgewassen

Aardappelen

Peen (worteltjes)

Rode bieten

Radijs

Knolselderij

Knolvenkel

Rammenas

Schorseneren

Pastinaken

Topinambour

Yacon

Crosne

Indianen aardappel
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Aardappelen 'Eba' vers uit 
de aarde
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Peulvruchten
Deze groenten horen allemaal bij één familie, die 
van de vlinderbloemigen. We eten de erwten, de 
bonen, soms met peul en al. Een belangrijke en 
zeer smakelijke groep, die ook veel 
bewaargroenten levert.

Inleiding peulvruchten

Droge bonen

Slabonen of sperziebonen   

Snijbonen en pronkbonen

Droge erwten

Doperwten

Peulen en suikererwten

Tuinbonen

Limabonen

Koetjes-erwten

Lablabbonen

Asperge-erwten 

Linzen

Sojabonen
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Rijpe doperwten in hun peulen

Zoeken? Lees boek in 
Adobe Reader.
Tik Ctr+F, zoekvenster 
opent.
Tik zoekterm in 
zoekvenster, Enter
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Vruchtgewassen
In dit hoofdstuk alle gewassen waarvan we de 
vruchten kunnen eten. 

                                          

Inleiding vruchtgewassen

Tomaten

Komkommers

Augurken

Courgettes - Patisson - Pompoenen

Aubergines

Paprika en Spaanse
pepers

Meloenen 

Artisjokken

Maïs

Ananaskersen

Alsemperen

Meloenperen
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Aubergine 'Haguro' 

Zoeken? Lees boek in 
Adobe Reader.
Tik Ctr+F, zoekvenster 
opent.
Tik zoekterm in 
zoekvenster, Enter
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Ui-achtigen
Alle planten in dit hoofdstuk behoren tot 
hetzelfde geslacht, namelijk Allium en daar vallen
weer heel veel soorten onder. 

Inleiding ui-achtigen      

Uien, sla-uitjes

Sjalotten

Stengeluien

Zilveruitjes

Boomuien of Egyptische

uien

Winteruien

Knoflook     

Prei
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Stengeluien maken geen 
bolletje, alleen een verdikte 
stengelbasis

Zoeken? Lees boek in 
Adobe Reader.
Tik Ctr+F, zoekvenster 
opent.
Tik zoekterm in 
zoekvenster, Enter
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Gebleekte gewassen
Sommige groenten zijn malser wanneer ze niet in
het licht groeien. Van nature willen ze dat wél, 
maar wij hebben middelen om dat te 
verhinderen. We gaan ze expres bleken. Want 
dat is lekker.

Gebleekte gewassen, inleiding

Asperges

Witlof - Groenlof - Roodlof

Bleekselderij

Kardoen

Molsla   

Zeekool
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Witlof, zelf gekweekt in een emmer
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Keukenkruiden
In dit boek behandel ik alleen de keukenkruiden 
die in ons klimaat makkelijk te kweken zijn. Dus 
geen gember, vanille, etc. Ook besteed ik geen 
aandacht aan toverkruiden, heksenkruiden en 
geneeskruiden. Het boek zou dan te groot 
worden. De volgorde is alfabetisch.

Inleiding keukenkruiden

Basilicum

Bergsteentijm

Bernagie

Bieslook

Bonenkruid

Citroengras

Citroenkruid

Citroenmelisse

Dille

Dragon

Hysop

Kervel

Koriander

Laurier

Lavas

Marjolein

Mierikswortel

Munt

Papalo

Peterselie

Rozemarijn

Salie

Selderij

Suikerplantje

Tijm

Venkel

Wijnruit

Zuring
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Kleinfruit
Groot fruit, zoals appels en peren, bespreek ik 
niet in dit boek. Maar ik besteed wel aandacht 
aan kleinfruit, zoals aardbeien en bessen omdat 
voor zulk fruit ook in een kleine tuin altijd wel 
een plekje te vinden is. 

Kleinfruit, inleiding

Aardbeien

Aalbessen en Zwarte bessen

Kruisbessen

Frambozen

Bramen, Japanse 

wijnbessen                    

Bosbessen, Blauwe
bessen en Vossenbessen  

Cranberries 

Kiwi's 
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Aalbessen, langs een paal 
geleid
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Nawerk
In dit deel van het boek bespreek ik zaken die 
niet van onmiddellijk belang zijn als je gaat 
moestuinieren. Maar die wel interessant kunnen 
wezen voor tuiniers die graag wat meer 
informatie willen hebben. Ook worden 
onderwerpen die in het voorwerk zijn aangestipt, 
hier wat nader uitgewerkt.

Fit blijven door tuinwerk

Bodemkennis

Hoe werkt een plant

Voedsel voor planten

Teeltwisseling, combinaties

Gereedschap

Hulpmiddelen voor het kweken

Water geven

Groenten onder glas

Oogsten en bewaren

Voedingswaarde van groenten

Naamgeving van planten

Ziekten en plagen, lijst

Een laatste woord
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Is het veel werk?
Lang niet iedereen wil of kan zóveel groenten 
verbouwen dat er niets meer gekocht hoeft te 
worden. Maar laten we nou eens net doen alsof 
je grond en tijd genoeg hebt, hoeveel heb je dan 
van allebei nodig?

Als je zoveel mogelijk gebruik maakt van 
voorteelt, nateelt en combinatieteelt, dan is een 
oppervlak van ongeveer 40 m² per persoon voor 
de eenjarige groenten voldoende. Het oppervlak 
van een doorzon woonkamer dus. De opbrengst 
bedraagt dan ruim 100 kg groente (exclusief 
aardappels), wat voor een heel jaar net 
voldoende zou kunnen zijn. 

Wil je gedeeltelijk uit je moestuin eten en een 
beetje bijkopen, dan zou 30 kg groente genoeg 
zijn en die hoeveelheid kan - bij een beetje 
intensieve tuinbouw - op 20 m² gekweekt 
worden. Bij dit alles ga ik ervan uit dat de 
moestuin vruchtbaar is, beschut en zonnig ligt en
dat er niets mislukt.

Op deze manier verder rekenend komen we voor 
een gezin van 4 personen uit op een tuin van 160
m². Daar kan het hele jaar door van gegeten 
worden. Voor aardappelen komt er zo'n 200 m² 
bij en als je nog wat aardbeien, rabarber en 
asperges wilt telen dan komen we al gauw aan 
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de 400-500 m². Wil je slechts gedeeltelijk uit 
eigen tuin eten dan is 80 vierkante meter wel 
genoeg, zonder piepers en overjarige groenten. 
Alle oppervlakten zijn berekend zónder paden!

En hoeveel werk is het? 

Per vierkante meter rekent men over het 
algemeen op 35-40 minuten per jaar. Voor de 
tuin van 160 m² wordt het dus een dikke 
honderd uur per jaar. Gerekend van 1 maart tot 1
oktober is dat gemiddeld een half uurtje per dag.
De aardappels, die er nog bij komen, vragen 
zonder voor- of nacultuur veel minder werk, 
zodat we kunnen stellen dat je gemiddeld per 
week een uurtje of vijf aan een tuin van 400 m² 
kwijt bent. Vind je het meevallen?

In zulke mooie theoretische sommetjes wordt 
natuurlijk geen rekening gehouden met 
reistijden, sigaretje roken, praatje met de 
buurman maken, enz. Wil je met vakantie gaan, 
dan is het raadzaam de culturen zodanig in te 
delen dat er geen belangrijk werk valt te doen in 
de tijd dat je weg bent. Lange vakanties zijn 
trouwens helemaal niet zo goed voor de groente-
noch voor de bloementuin. Zelf ben ik in mijn  
werkzame tuinleven alleen in de winter met 
vakantie geweest, ook leuk.
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Goed gereedschap is belangrijk.

Om lekker op te schieten in de moestuin moet je 
kunnen beschikken over uitstekend gereedschap.
Dat je niet eerst een half uur loopt te zoeken, te 
poetsen of te schroeven voor je kunt beginnen. 
Alles moet klaar staan. Heb je een wat grotere 
tuin, dan kunnen machines nuttig zijn, zoals een 
freesmachine, wellicht een kleine tuintrekker. 
Automatische bewatering kan ook heel veel tijd 
besparen.

Details over al het nodige gereedschap kun je 
vinden achterin dit boek. Ga eerst maar eens aan
de slag. 
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Elke dag een half uurtje wieden, water geven, enz.
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Kropsla 
Lactuca sativa var. capitata.

Kropsla is een variant van het oorspronkelijke 
slaplantje, dat helemaal geen mooie, ronde krop 
maakte. Van lieverlee is de krop erin gekweekt 
en dat ding zijn we kropsla gaan noemen. Later 
is er weer variatie gekweekt in kleur, hardheid 
van het blad, vorm, vroege of late oogstbaarheid.
Zo zijn duizenden vormen ontstaan, die we 
rassen of cultivars zouden moeten noemen, zeker
geen soorten.
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Kropsla 'Benita'
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In smaak is er nauwelijks verschil tussen alle 
slarassen, wel in mondgevoel. Ook de andere sla-
varianten, die ik verderop bespreek, smaken 
ongeveer hetzelfde.

Sla met supermals blad is moeilijk verhandelbaar
omdat de kroppen snel beschadigen tijdens het 
transport. Zo is het langzamerhand die kant 
opgegaan dat transportgemak het heeft 
gewonnen van smaak of andere eetkwaliteit. Ook
makkelijk produceren (grote opbrengst, weinig 
ziekten) is goed voor de omzet, dit alles uiteraard
niet in het belang van de consument. 

Allemaal redenen om zelf sla te gaan kweken, 
moeilijk is het niet en je kunt sla oogsten van 
mei tot in november, langer zelfs als je een kasje 
of koude bak bezit.

Rassen. Ik ga geen slarassen aanbevelen, 
behoudens wellicht een enkele uitzondering. 
Want rassen komen en gaan, kwekers zoeken 
constant naar verbeteringen en de catalogi 
vertonen elk jaar wijzigingen. Natuurlijk zijn er 
ook rassen die veelgevraagd worden en die heel 
lang meegaan zoals ‘Wonder der 4 Jaargetijden’ 
of ‘Milan’. Maar dit zegt helemaal niet dat deze 
slarassen beter zijn dan nieuwere rassen, dat zou
je allemaal zelf uit moeten proberen. Kijk in een 
goede catalogus of zoek webwinkels.
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Het onderscheid dat we kunnen maken is in de 
eerste plaats naar teeltmoment. Zo is er kassla, 
geschikt om onder glas te telen, sla voor vroege 
teelt buiten, voor zomerteelt buiten, voor 
herfstteelt en voor winterteelt, waarbij de sla in 
de herfst wordt gezaaid, vorstvrij overwintert en 
in het vroege voorjaar geoogst kan worden. En 
dan bestaan er ook nog ‘all seasons’ rassen, die 
geschikt zijn voor elke cultuur. Een goede 
catalogus geeft aan welk ras voor welke teelt 
geschikt is.                                                   
Een tweede onderscheid kunnen we maken naar 
de kleur van het blad, groen, geel of roodpaars. 
Weinig verschil in smaak, wel mooi voor 
afwisseling op het bord.
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Als derde kunnen we kijken naar de hardheid van
het blad: botermals, stevig of hard. Hoe harder 
het blad, des te beter is de sla bestand tegen 
veel zon en harde wind. Zo is in Frankrijk in de 
19e eeuw de groep ‘Batavia’ ontwikkeld, een 
voorloper van de IJsbergsla (zie verderop), het 
blad vrij dik, gebobbeld en knapperig. Sla met 
heel zacht, mals blad is er ook, die noemt men in
Engeland ‘Butterhead’.

Een heel ander onderscheid kunnen we maken 
naar ziekteresistentie. Zo zijn er 
bladluisresistente rassen, virusresistente 
slarassen, enz. 
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Grondsoort. Sla kan op elke grondsoort groeien 
zolang die maar voldoende vochthoudend is. 
Tijdens de groei is namelijk veel water nodig. 
Hoe zachter het blad, des te meer vocht 
verdampt de plant en dat is nou precies de reden
waarom sla met stugger blad beter tegen de zon 
kan. Stagnerend water is echter verkeerd. 

De bodem moet, behalve voldoende organisch 
materiaal, ook kalk bevatten: een pH van 6,5 - 
7,5 is ideaal. Verder moeten alle gebruikelijke 
voedingsstoffen aanwezig zijn, vooral stikstof is 
belangrijk. Geef je echter te veel stikstof, dan 
zullen de plantjes wel hard groeien, maar minder
smaken. Bovendien kan dan nitriet worden 
gevormd: giftig!

Zaaitijd. Onder glas kan het hele jaar door 
gezaaid worden maar meestal zal glascultuur 
alleen plaats vinden wanneer het voor buitenteelt
te koud is. In de volle grond begint het zaaien in 
maart, bij voorkeur onder kweekkapjes. Het 
zaaien kan doorgaan tot half augustus, de 
kroppen rijpen dan onder kapjes tot eind 
november.

Een speciale teelt is de ‘weeuwenteelt’, waarbij in
september/oktober in kleine potjes of 
kweekplaten wordt gezaaid. De opgekomen 
plantjes worden in de koude bak of koude kas 
uitgeplant en gedurende de winter tegen de vorst

moestuin e-boek, demo-versie - copyright Rob Herwig 30



Blad- en steelgewassen                                                  Kropsla   

beschermd. Na de winter worden de slaatjes dan 
buiten geplant. Bij de ‘vrijsterteelt’ wordt in 
januari/februari onder licht verwarmd glas 
gezaaid, de plantjes worden uitgeplant en onder 
koud glas verder opgekweekt, soms ook buiten.

Zaaien. Slazaad kiemt heel slecht als de 
grondtemperatuur boven de 20°C komt en dit is 
precies de reden waarom veel zaaisels in de 
zomer mislukken.

Een tweede probleem met sla is dat de plantjes 
slecht tegen verspenen kunnen, het resultaat is 
dan vaak dat ze in bloei geraken en van het blad 
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komt dan niet veel meer terecht. Vandaar dat ik 
zelf sla nooit in de volle grond zaai en nooit 
verspeen. Ik zaai altijd in kweekplaten die 
bestaan uit heel veel kleine cellen die je met 
zaaigrond kunt vullen. Nog fijner vind ik 
kweekplaten met een groot aantal losse, soepele 
plastic potjes. De plantjes zijn daar heel 
makkelijk uit te halen als ze gegroeid zijn. Je ziet
op het filmpje: sla kweken hoe dit gaat. Verder 
kun je nog zaaien in turfpotjes of turfblokjes. 

Als er in de zomer is gezaaid zet ik de 
kweekplaat op een koele plek, waar de 
temperatuur onder de 20 graden blijft. Mag 
gerust in het donker. Sla kiemt snel, dus na een 
paar dagen moet je beslist elke dag kijken of er 
al een millimetertje boven de grond staat. Dan 
meteen in het licht zetten, want als gekiemde 
plantjes in het donker blijven groeien ze uit tot 
lange slungels en daar heb je niets aan. 
Gekiemde plantjes hoeven dus niet onder de 20, 
de temperatuur mag dan gerust hoger zijn. 

Wil je toch buiten zaaien, je hebt altijd van die 
eigenwijze mensen, zaai dan op rijtjes, heel dun, 
dus elke 2 cm een zaadje als het kan. Rij-afstand
25 cm, zaaidiepte niet meer dan 1 cm. Bedek het
zaaisel met vliesdoek en hou dit vochtig (de 
temperatuur blijft dan lager). Na opkomst kun je 
de plantjes van het onkruid onderscheiden 
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doordat ze op regels staan. Nu uitdunnen 
naarmate de slaplantjes groeien, steeds 
weghalen als de plantjes elkaar raken totdat 
uiteindelijk de gewenste plantafstand is bereikt. 
De meeste sla moet op 25 x 25 cm komen, 
minikropjes wat dichter op elkaar. Ik vind dit 
allemaal onnodig gepruts en heel ouderwets, 
maar goed.

Zaai niet te veel tegelijk, doe liever elke week 2 
rijtjes, je kunt toch niet alles tegelijk opeten. 
Slazaad blijft 3-4 jaar kiemkrachtig als je het 
droog bewaart.

Kweektips. Kies om te beginnen een ras dat bij 
het seizoen past. Zorg verder dat de bodem niet 
teveel uitdroogt want slaplanten hebben een 
klein, oppervlakkig wortelstelsel. Als je water 
moet geven, doe het dan niet over de plantjes, 
maar ertussen. Water tussen de bladen van de 
krop doet namelijk de sla snel rotten. Groeit de 
sla slecht, doe dan wat opgeloste mest door het 
gietwater.

Teeltduur. Van zaaien tot oogsten duurt tussen 
60 en 80 dagen, afhankelijk van de 
weersgesteldheid.

Ziekten. Zit er een enkel slakje of luisje op de 
sla dan is dat meestal het bewijs dat deze 
groente zonder gifstoffen is gekweekt. Vind ik 
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zulke sla in een winkel dan zou ik deze beslist 
kopen. Wordt de aantasting te gek, dan kun je 
tot bestrijding overgaan. Slakken weghouden 
(bijv. slakkenmuur) of doden met slakkenkorrels.
Bladluis gaat al dood van zeepspiritus. Wortelluis 
komt minder voor, kan alleen bestreden worden 
met gif in de grond. Tegen vogelschade kun je de
sla afdekken met een aardbeiennet.

Meeldauw en andere schimmelziekten kunnen 
optreden bij langdurig nat en koel weer. Veel 
rassen zijn tegenwoordig resistent gemaakt 
tegen deze ziekten. Virusziekten, zichtbaar aan 
adering in het blad of aan mozaïek-achtige 
vlekken, zijn niet te bestrijden. Ook hier letten op
resistentie bij aankoop van het zaad.

Rand is een ziekte die de kroppen brede, bruine 
randen bezorgt, vooral bij schraal weer. Breek de 
wind met bijvoorbeeld insectengaas en teel 
rassen die minder gevoelig zijn voor rand.

Oogsten. Je kunt al beginnen met oogsten 
wanneer de jonge plantjes gedund moeten 
worden. Sla hoeft niet rijp te worden of zo, dus in
elk stadium is sla te eten. Heb je eenmaal een 
mooie, volle krop gekweekt, laat hem dan niet te 
lang staan, daar wordt hij niet beter van. Meteen 
de keuken in, wassen, poosje in de koelkast laten
opstijven en dan in de slaschaal en op tafel.
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Teeltvolgorde, combinaties. Kropsla hoort wat
wisselteelt betreft in groep A. Als voorteelt zijn 
erwten en bonen geschikt omdat die wat stikstof 
in de grond kunnen brengen. Ook koolrabi is een 
goede voorteelt. Ongunstig is de combinatie met 
peterselie en selderij.

Na sla kun je nog kweken: aubergines, augurken,
bieten, bonen, bloemkool, broccoli, courgettes, 
knolvenkel, koolrabi, late koolsoorten, meloenen,
paprika, prei, spruitjes of tomaten.

Voedingswaarde. 51 kJ (12 kcal): 2 g eiwit, 0 g
vet, 1 g koolhydr. Mineralen: 30 mg calcium, 40 
mg fosfor, 0,4 mg ijzer, 15 mg natrium, 300 mg 
kalium. Vitaminen: 0,45 mg caroteen, 0,05 mg 
B1, 0,08 mg B2, 0,07 mg B6, 10 mg C.
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Broccoli 
Brassica oleracea var. botrytis

Er zijn nogal wat koolsoorten die broccoli  worden
genoemd. De vanouds bekende vorm, de var. 
botrytis, lijkt wel iets op bloemkool, maar de 
bloemknoppen zijn al wat verder ontwikkeld 
wanneer wij deze groente eten. Dit betekent ook 
dat bij warm weer het gewas eerder doorschiet 
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en bloemen vormt. De groepjes bloemknoppen 
kunnen een geheel vormen, maar ook – bij 
andere rassen – verspreid over de plant staan. 
En bovendien kunnen diverse rassen (vooral 
oude), na het oogsten van de hoofdbroccoli, 
opnieuw kleine broccolitjes vormen in de 
overgebleven bladoksels. 

Broccoli wordt geoogst met een stukje stengel 
eraan, deze stengel wordt zo nodig geschild en 
het geheel wordt kort gekookt of op andere wijze
gegaard. Rauw eten is ook mogelijk.

Naast de vormen met een grote, stevige 
bloemknop zijn er ook variëteiten, rassen en 
kruisingen met kleinere bloemknopjes op 
steeltjes en zelfs rassen waarbij het niet om de 
bloemknoppen, maar om het blad gaat: 
bladbroccoli. Ik heb ze allemaal bij de blad- en 
steelkolen ondergebracht, zie verderop.

Rassen. Wat de standaard broccoli betreft 
kunnen we een onderscheid maken tussen de 
rassen met één groot knoppenscherm, eventueel 
na het oogsten gevolgd door kleinere schermen 
in de bladoksels. Men noemt dit wel het type 
‘Calabrese’ of  zomerbroccoli.

Het andere type wordt meestal tweejarig 
gekweekt, overwintert en vormt dan meerdere, 
kleine schermen op aparte stelen, men spreekt 
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dan van ‘Sprouting Broccoli’  ook wel 
winterbroccoli of aspergebroccoli. Beide typen 
zijn er in groen en in roodpaars.

Goede Calabrese rassen voor vroege teelt zijn: 
‘Aquiles F1’, ‘Emperor F1’, ‘Marathon F1, ‘Sirtaki 
F1’. 

Voor de zomerteelt: ‘Fiesta F1’, ‘Groene 
Calabrese’, een oud ras, ‘Lucky F1’, ‘Naxos F1’.

Herfstteelt: ‘Arcadia F1’ , ‘Fiesta F1’, 'Lord', 
'Marathon', 'Parthenon'.
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Van de winterbroccoli noem ik: 'Bordaux F1' en 
'Extra Early Rudolph', vroege rassen, die in het 
jaar van zaaien worden geoogst. ‘Purple 
Sprouting’ en ‘Santé’, roodpaars getint, kunnen 
overwinteren, de oogst volgt dan in het voorjaar.

Grondsoort. Zie bloemkool.

Zaaitijd. Zomerbroccoli kan al vanaf half januari 
binnenshuis (kas of vensterbank) worden gezaaid
en het zaaien kan doorgaan tot eind mei. 

Winterbroccoli zaai je midden juni voor oogst in 
het begin van het volgende jaar. De vroege 
rassen winterbroccoli kun je net zo vroeg zaaien 
als de zomerbroccoli, dus vanaf half januari.

Zaaien. Zaai alle typen in zaaibakjes en kweek 
de jonge plantjes niet te warm op, bij 15-20 °C 
ongeveer. Verspenen in 9 cm potjes, afharden en 
buiten uitplanten. Zaden blijven 4 jaar 
kiemkrachtig.

Kweektips. Vroeg gezaaide planten van 
zomerbroccoli kunnen zo nodig al begin april in 
de volle grond worden gezet. Een lichte 
nachtvorst kunnen ze wel hebben. Later gezaaide
zomerbroccoli en winterbroccoli kan uitgeplant 
worden tot uiterlijk eind juli. Van winterbroccoli 
kweken is er filmpje: aspergebroccoli kweken  .

Plantafstand 50 x 50 voor zomer- en 60 x 60 
voor winterbroccoli.
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Teeltduur. Vanaf 90 dagen voor zomer- en tot 
280 dagen voor winterbroccoli.

Ziekten. Ook hier weer alle beruchte 
koolziekten, hoewel iets minder dan bij 
bloemkool. De vroeg gekweekte zomerbroccoli 
(vrijsterteelt) is beslist in ’t voordeel omdat er 
dan nog weinig onguurs rondvliegt. Toch zijn 
bestrijdingsmiddelen of insectengaas niet 
overbodig. Zie voor details bij witte kool.

Oogsten. Een lastig punt: vooral zomerbroccoli 
wordt vaak te laat geoogst, de bloemknopjes zijn
dan al teveel gezwollen, de ‘kool’ wordt te los. 
Het kan bij warm weer op een halve dag 
aankomen! Dus elke dag de broccoli langs gaan 
en oogsten wat precies goed is.

Bij het afsnijden wordt een flink stuk stengel 
meegenomen. Als deze te hard is om te eten 
wordt hij dun geschild. Maar snij ook weer niet 
de hele plant af omdat lager gelegen bladoksels 
vaak nog kleine, nieuwe broccolitjes produceren, 
vooral bij de oudere rassen.

De verzamelde broccoli kan, in folie, enige tijd in 
de koelkast bewaard blijven tot je genoeg hebt 
om er een maaltijd van te bereiden. In de herfst 
of in de lente (winterbroccoli) gaat het gelukkig 
niet zo snel met de rijping en heb je meer tijd om
te oogsten. 

moestuin e-boek, demo-versie - copyright Rob Herwig 40



Koolsoorten, vaste kolen                                                 Broccoli

Bij winterbroccoli wordt eerst de middelste ‘kool’ 
geoogst, daarna ontwikkelen zich uit de 
okselknoppen nog tal van kleine hoofdjes. Dat 
kan tamelijk lang zo doorgaan.

Teeltvolgorde, combinaties. Kweken in groep 
A voor wisselteelt. Alvorens herfst- of 
winterbroccoli uit te planten kunnen op hetzelfde 
bed nog vroege stambonen, erwten, kropsla, 
zomerpeentjes, vroege prei of spinazie worden 
gekweekt. Zie voor combinaties bij bloemkool. 
Na zeer vroege zomerbroccoli kan nog nateelt 
plaatsvinden van spinazie of veldsla.

Voedingswaarde. 142 kJ (34 kcal): 2,8 g eiwit, 
0,4 g vet, 6,6 g koolhydr. Mineralen: 47 mg 
calcium, 66 mg fosfor, 0,7 mg ijzer, 33 mg 
natrium, 316 mg kalium. Vitaminen: 0,2 mg 
caroteen, 0,1 mg B1, 0,1 mg B2, 0,2 mg B6, 
89,2 mg C.
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Paksoi 
Brassica rapa subsp. chinensis 

Ook bekend als Chinese mosterdkool, Pak-Choi, 
Boksoi, Chinakool, etc. Lijkt een beetje op 
Chinese kool en behoort ook tot dezelfde soort B.
rapa, maar de krop is niet gesloten. Het gaat hier
om de dikke, witte of heel licht paarse stengels, 
die in een jong stadium, vaak samen met het 
blad, worden geoogst. Deze steelkool wordt rauw
of licht gegaard gegeten.
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Rassen. Er zijn rassen die ongeveer 25-30 cm 
hoog zijn wanneer het oogststadium is bereikt en
er zijn dwergrassen. Een goed hoog ras is ‘Joi 
Choi’, niet erg schietgevoelig, goede opbrengst. 
‘Mei Qing Choi’ geeft wat minder opbrengst, 
hoogte 25 cm. ‘Green Fortune’ wordt 
aanmerkelijk minder hoog. ‘Red Choy’ is 
middelhoog, het blad is roodpaars. 'Bo Pak' zou 
goed bestand zijn tegen knolvoet, een lastige 
koolziekte die veel voorkomt op zandgronden.

Tot de dwergrassen worden gerekend: ‘Baby Pak 
Choi’, 15 cm hoog, ‘Dwarf White Stem’, 15-20 
cm, ‘Hok Du’, slechts 10 cm, licht roodpaarse 
stelen. ‘Tokyo Bekana’ wordt meestal heel jong 
geoogst en als sla gegeten.
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Grondsoort. Paksoi verlangt een redelijk 
vruchtbare, steeds vochtige grond met een pH 
van rond de 7,0. De planten moeten snel kunnen 
groeien om ze rap te oogsten.

Zaaitijd. Net als Chinese kool is Paksoi heel 
gevoelig voor schieten (voortijdig in bloei 
geraken). Als dat gebeurt, maken de planten 
geen blad meer en geven dus weinig opbrengst. 
De bloeidrift wordt geregeld door de daglengte 
en de temperatuur, zoals overigens bij heel veel 
planten het geval is. Je hebt er weinig last van 
als je zaait na de langste dag (21 juni). Maar als 
je in de lente wilt zaaien wordt het een beetje 
link en moet je maatregelen nemen, zie bij 
kweektips. Het vroege zaaien begint in maart.

Zaaien. Meestal wordt direct in de volle grond 
gezaaid en wel op regels die 30 cm vaneen 
liggen. Dit wordt gedaan omdat ook het 
verspenen van zaailingen tot schieten kan leiden 
(groeistoornis). Heel dun zaaien en na opkomst 
dunnen tot uiteindelijk de definitieve planten op 
30 cm van elkaar staan. Rassen die heel jong 
worden gegeten, zoals de babyrassen en ‘Tokyo 
Bekana’, komen op slechts 10-15 cm vaneen. Er 
is een filmpje van: paksoi, baby paksoi kweken.  

Wil je liever in de kas zaaien, zoals voor vroege 
teelt, zaai dan in individuele potjes, zoals je o.a. 
bij sla zaaien kunt zien (filmpje sla kweken) of 
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zaai in turfpotjes, als je de ruimte hebt zelfs 
meteen in 9 cm potjes. Leg 2 of 3 zaadjes in een 
potje en laat er na opkomst 1 staan. Zorg bij het 
uitplanten dat het kluitje intact blijft zodat geen 
groeistoornis wordt veroorzaakt. Dan heb je kans
dat het schieten achterwege blijft. Er zijn 
trouwens ook rassen die minder snel zouden 
schieten, dat moet erbij staan in de catalogus.

Kweektips. Vroeg zaaien kan alleen in de kas of 
binnenshuis. Kiemtemperatuur 20-25 °C, na 
opkomst doorkweken bij 18-20 °C. ’s Nachts mag
de temperatuur zeker niet onder de 16 °C 
komen. Hoe vroeger je zaait, des te langer 
moeten de planten in de kas blijven, vandaar dat 
het niet zo gek is om meteen in flink grote potjes
te zaaien. Verplanten is immers uit den boze. Is 
het tijd om de Paksoi in de volle grond te zetten 
dan moet het buiten minstens 18 °C zijn, zo niet,
dan onder tunnels kweken. De plantafstand is, 
zoals reeds aangegeven, 30 x 30 cm.

Teeltduur. De planten groeien snel en moeten 
niet te lang in de tuin blijven staan. Het vroegste 
ras kan al na 40 dagen worden geoogst. De 
latere rassen hebben 50-70 dagen nodig.

Ziekten. Helaas is Paksoi gevoelig voor bijna alle
koolziekten, zoals uitvoerig beschreven bij witte 
kool. Slakken zijn er dol op en natuurlijk is ook 
deze kool gevoelig voor knolvoet. Wil je de 
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gifkast op slot houden, leg er dan in elk geval 
fijnmazig insectengaas overheen, dat scheelt een
stuk.

Oogsten. In elk geval tijdig, dit gewas moet je 
jong en knapperig eten, rauw of bijvoorbeeld 
geroerbakt. De planten zijn overigens in elk 
stadium goed van smaak, dus ook het dunsel is 
goed te gebruiken. Meteen consumeren, niet 
bewaren.

Teeltvolgorde, combinaties. Als bij Chinese 
kool.

Voedingswaarde. 54,4 kJ (13 kcal): 1,5 g eiwit,
0,2 g vet, 2,2 g koolhydr. Mineralen: 105 mg 
calcium, 37 mg fosfor, 0,8 mg ijzer, 65 mg 
natrium, 252 mg kalium. Vitaminen: 1,5 mg 
caroteen, 0 mg B1, 0,1 mg B2, 0,2 mg B6, 45 
mg C.
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Peen (worteltjes) 
Daucus carota subsp. sativus 

Tweejarige plant met een verdikte hoofdwortel, 
die vanwege de aangename smaak wordt 
gegeten. Pas in het tweede jaar gaat de peen, die
ook in het wild voorkomt, bloemen produceren. 
We eten de wortels echter in het eerste jaar 
omdat ze dan veel lekkerder zijn.
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We kunnen onderscheid maken tussen 
zomerpeen, ook bekend als bospeen (met loof) 
of waspeen (zonder loof) en winterpeen, dat zijn 
die dikke winterwortels.

Zomerpeen kan al heel vroeg worden gezaaid, 
het is een typische zomergroente met een 
betrekkelijk korte teeltduur. De worteltjes worden
gegeten (rauw of gekookt) als ze jong en mals 
zijn.

Winterpeen heeft veel meer tijd nodig om te 
groeien en de wortels worden ook veel groter en 
dikker, zie de foto boven. Dit is een typische 
bewaargroente, die de hele winter door gegeten 
kan worden, ook weer rauw of gekookt.

Rassen. ‘Amsterdamse Bak’ is een heel oud ras 
voor bospeen, eigenlijk een groep, want hier 
bestaan ook weer allerlei variaties van. Voor wat 
drogere gronden is het type ‘Nantes’ meer 
geschikt, deze zomerwortel is wat dikker en ook 
wat langer dan het vorige ras. Dan is er nog het 
type ‘Parijse Markt’, een bijna rond worteltje, dat 
niet diep groeit en dus heel geschikt is voor 
harde, stugge grond, zoals klei.                     
Een heel donker getint ras heet ‘Cosmic Purple’ 
en er bestaat ook een bijna witte zomerwortel: 
‘Creme de Lite’. Resistent tegen wortelvlieg is ‘Fly
Away’ of ‘Resistafly’, handig als je niet van 
bestrijdingsmiddelen houdt. 
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Beide rassen van deze foto's zijn geschikt om 
heel vroeg te kweken, zogeheten 'broeirassen'.

Van de winterpeen kweken we nog steeds de 
oude rassen ‘Berlikumer’, die de beste kwaliteit 
heeft en ‘Flakese’, die wat langer houdbaar is. 
Van beide typen bestaan weer heel wat selecties.
En dan zijn er ook nog gele winterwortelen.

Grondsoort. Wortelen groeien het liefst in een 
losse, vruchtbare bodem, die voldoende kalk 
bevat (pH 6,5 – 7,5). Water moet altijd goed weg
kunnen. Bemesting met stalmest of kalk moet 
minstens een jaar tevoren plaats vinden. 
Bloedmeel, beendermeel of kunstmest mag wel 
vlak voor het zaaien worden gegeven. De grond 
moet diep losgemaakt worden. Kleigrond kan 
verbeterd worden met scherp zand en veel 
humus (stalmest, potgrond, etc.).
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Zaaitijd. Zomerpeen kan al vanaf maart worden 
gezaaid, bij voorkeur onder kweekkapjes. Vanaf 
half april in de volle grond. Tot eind juni kan met 
zaaien worden doorgegaan, de laatste oogst valt 
dan in november.

Winterpeen moet begin mei worden gezaaid om 
tegen de herfst behoorlijk grote wortels te 
hebben. Te vroeg zaaien geeft kans op schieten 
en ook zijn vroeg gezaaide winterwortelen 
minder lang houdbaar.
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Zaaien. Het is de kunst om peen zó dun te 
zaaien dat uitdunnen eigenlijk niet nodig is (want
veel werk!). Gebruik niet meer dan 1 gram zaad 
per vierkante meter. Meestal wordt op rijtjes 
gezaaid, rijafstand 15 cm, leg het zaad niet 
dieper dan 1 cm. In de rij dunnen tot 
zomerwortelen 3-5 cm vaneen staan. 
Winterwortelen krijgen een rijafstand van 25-30 
cm en worden in de rij gedund tot de plantjes op 
5-7 cm van elkaar staan.

Als de bodem weinig onkruidzaden bevat is 
breedwerpig zaaien ook mogelijk. Dat geeft 
natuurlijk meer opbrengst. Om het fijne zaad 
beter te kunnen verdelen kan het gemengd 
worden met schoon scherp zand. Ook is 
pillenzaad verkrijgbaar, de pilletjes worden dan 
meteen op de juiste afstand in de grond gelegd 
(met de hand of met een zaaimachine), wat 
dunnen overbodig maakt, wel heel handig! 
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Kweektips. Wortelen moeten liefst in de volle 
zon staan, zeker in de lente. In de zomer kan 
lichte schaduw (ook door afdekking met 
vliesdoek) het kiemen bevorderen. Zet de 
wortelen zo mogelijk ook goed in de wind. Bij 
droog weer tijdig sproeien, anders worden de 
worteltjes niet mals. Als er gedund moet worden,
doe dit dan ’s avonds en giet de overgebleven 
plantjes goed aan. Probeer te voorkomen dat het
loof knakt. Al deze maatregelen zijn bedoeld om 
geur te vermijden. De geur van geknakt 
wortelloof trekt wortelvliegen aan. Komen de 
koppen van de peentjes boven de grond, breng 
er dan wat aarde op, anders worden de topjes 
groen. 

Chemische onkruidbestrijding is mogelijk. De 
jonge plantjes worden besproeid met een middel 
dat alle onkruid doodt en de worteltjes laat leven.

Teeltduur. Zomerpeen 80-100 dagen, 
winterpeen minstens 150 dagen.

Ziekten. Er zijn zeker 20 wortelziekten bekend, 
waarvan ik alleen de ergste noem: de 
wortelvlieg. Hij legt eitjes bij het jonge worteltje, 
daar komen vervolgens de maden uit die de 
wortel opvreten. Maak een tent boven het 
wortelbed en leg daar insectengaas overheen. 
Zorgvuldig dichtmaken, de vliegjes willen door 
het kleinste gaatje! Gaas alleen optillen voor 
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onderhoud als het bijna donker is, de vliegjes 
slapen dan. Het is ook mogelijk de bodem voor 
het zaaien te behandelen met een chemisch 
middel, dat de maden doodt voor ze aan de 
maaltijd gaan. Het is maar net hoe biologisch je 
het wilt.

Oogsten. Peen moet een paar maal doorgeoogst
worden om steeds de rijpe worteltjes eruit te 
kunnen halen. De rest kan dan nog wat 
doorgroeien. Oogst ’s avonds laat en giet de 
grond weer aan, dit ook weer om zo weinig 
mogelijk geuren te veroorzaken. Laat in de 
zomer gezaaide zomerpeen kan nog heel lang 
geoogst worden wanneer het gewas tegen 
nachtvorst beschermd kan worden (plastic folie 
of zelfs noppenfolie erover). Datzelfde geldt voor 
winterpeen. Voor het heel streng gaat vriezen 
moeten de wortels echter de grond uit. Je kunt 
ze bewaren in kistjes met scherp zand die je op 
een koele, vorstvrije, plek zet (kelder, garage). 
Zo kan winterpeen wel tot maart-april bewaard 
worden.

Teeltvolgorde, combinaties. Wat wisselteelt 
betreft rekenen we peen tot groep B. Een 
voorteelt van erwten, koolrabi of vroege kool is 
mogelijk als de zomerpeen wat later gezaaid 
wordt of wanneer het winterpeen betreft. Als 
gunstig staan de combinaties bekend met: 
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aardbeien, andijvie, bieslook, bonen, dille, 
erwten, knoflook, koolsoorten, pastinaken, prei, 
radijs, rammenas, schorseneren, selderij, 
slasoorten, snijbiet, spinazie, tomaten, tuinkers, 
uien en witlof. Als ongunstig vond ik alleen de 
combinatie met rode bieten. Na zomerpeen is 
een nateelt van andijvie, bloemkool, koolrabi en 
andere late koolsoorten nog mogelijk.

Voedingswaarde. 172 kJ (41 kcal): 0,9 g eiwit, 
0,2 g vet, 9,6 g koolhydr. Mineralen: 33 mg 
calcium, 35 mg fosfor, 0,3 mg ijzer, 69 mg 
natrium, 320 mg kalium. Vitaminen: 5,5 mg 
caroteen, 0,1 mg B1, 0,1 mg B2, 0,1 mg B6, 6 
mg C.
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Prei 
Allium porrum 

Prei behoort tot hetzelfde geslacht als de uien, 
wat ook duidelijk aan de onvolkomen, 
langgerekte bolvorm van het onderste deel der 
planten is te zien. Dit eetbare gedeelte is wit en 
je kunt het nog langer maken door de prei aan te
aarden.

Prei is tweejarig, maar het tweede jaar wordt prei
te hard om te eten en daarom verloopt de cultuur
altijd binnen het tijdsbestek van 1 jaar. Omdat 
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prei goed winterhard is kunnen rassen voor late 
teelt de hele winter op het land blijven staan. 
Dan is het een typische wintergroente, die tot 
maart-april geoogst kan worden. Prei wordt 
vrijwel altijd gaar (of tenminste beetgaar) 
geconsumeerd.

Rassen. Er zijn aparte rassen voor vroege- of 
zomerteelt en andere voor herfst- en winterteelt. 

Voor vroege teelt en zomerteelt zijn o.a. 
geschikt: ‘Albana’, ‘Columbus’, ‘Easton’, ‘Kingston 
F1’, ‘Kong Richard’, ‘Malabare’, ‘Oarsman F1’, 
‘Striker’, ‘Zwitserse Reuzen’.

Veel vaker wordt prei geteeld om in de herfst of 
gedurende de winter te oogsten. Goede 
herfstrassen zijn o.a. ‘Baton’, ‘Carentan 2’, 
‘Goliath’, ‘Herfstreuzen’, ‘Megaton’ en ‘Pennine 
F1’. 

De rassen die de hele winter op het land kunnen 
blijven zijn vaak iets paars getint. Heel bekend is 
het type ‘Blauwgroene Winter’. Daar zijn weer 
veel varianten op gemaakt zoals: ‘Below Zero F1’,
‘Bleu de Solaise’, ‘Farinto’, ‘Forrest’, ‘Kenton’, 
‘Mako Star’ en ‘Siegfried Frost’.

Tot slot nog een bijzondere prei, die heel brede, 
korte schachten maakt, het type ‘pot’. ‘Mammoth
Pot’ is zo’n bizarre, enorme prei, echt iets voor 
tentoonstellingen.
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Grondsoort. Prei verlangt een vruchtbare, losse 
grond met een pH tussen 6,5 en 7,5. Zware, 
natte gronden zijn veel minder geschikt. 
Bemesting met verteerde mest of compost is 
gunstig. 

Zaaitijd. Voor zomerprei kan al in januari in de 
verwarmde kas of op de vensterbank worden 
gezaaid. Kiemtemperatuur 18-20 °C. Herfstprei 
wordt vanaf eind februari gezaaid, ook 
binnenshuis. En winterprei kun je het best op 
dezelfde manier zaaien (zie hieronder), maar dan
vanaf april. Preizaad blijft 1-2 jaar kiemkrachtig.

Zaaien. Tuiniers zijn op allerlei manieren met 
preizaad aan het klungelen, maar voor mij is er 
slechts één methode. Neem een grote, diepe pot,
zeg 15 cm doorsnede als je ongeveer 50 planten 
wilt kweken en 20 cm als je er ongeveer 100 
nodig hebt. Doe onderin de pot een laag 
potgrond en vul aan met 5 cm zaaigrond tot de 
bovenkant. Druk goed aan. Maak het oppervlak 
mooi glad. Verdeel nu de 50 of de 100 zaden zo 
netjes mogelijk over het oppervlak. Dat is even 
werk maar heeft het voordeel dat je later niet 
meer hoeft te dunnen. Je kunt trouwens ook 
pillenzaad nemen, dat werkt veel makkelijker. 
Bedek het zaad lichtjes met fijngewreven 
zaaigrond, druk aan en bedek ten slotte nog met 
grof zand, zoals brekerszand of kippenzand.
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Zet de pot in een bak met water en wacht tot het
zand bovenaan donker kleurt, het water is dan 
door de hele pot getrokken. Pot bij 18-20 graden 
zetten en wachten tot de prei opkomt. Maakt niet
uit of het om zomer-, herfst- of winterprei gaat, 
alleen het tijdstip van zaaien in anders. Ik heb 
alles op film vastgelegd: prei kweken. 

Als de plantjes er goed boven staan mag de 
temperatuur eventueel wat zakken, vroege prei 
moet ook langzaam wennen aan lagere 
temperaturen zoals die buiten heersen. Afharden 
heet dat. Groeit de prei traag dan kun je een heel
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klein beetje bemesten met vloeibare mest (sterk 
verdunnen!!). Laat de prei groeien tot elk plantje 
de dikte van 0,8 cm heeft bereikt, een dun 
potlood dus. Dan is het tijd om de prei uit te 
planten. Leg de pot op z’n kant en maak de 
plantjes voorzichtig los, zodat elke preitje 
voldoende wortels behoudt. Knip het bovenste 
deel van het blad af, laat niet meer dan 10 cm 
loof aan de plant zitten.

Kweektips. Om straks flink lange, witte 
schachten te verkrijgen kun je de prei het best 
planten in 20 cm diepe geultjes. Tussen de 
geulen een afstand van 30 cm aanhouden. In de 
bodem van het geultje maak je een plantgat en 
daarin zet je 1 preiplantje. Heel stevig 
aandrukken. 15 cm verder komt het volgende 
plantje te staan. Als je een geultje volgeplant 
hebt eerst flink water geven en dan het volgende
geultje beplanten. De geultjes niet meteen met 
aarde vullen, laat ze gewoon open.

Laat de prei nu eerst rustig aangroeien. Als het 
nog heel koud is (vroege prei) kun je het preibed
’s nachts even met folie bedekken en dat kun je 
ook overdag doen bij heel guur weer. Zijn de 
wortels eenmaal lekker aan de gang dan kan het 
jonge preiplantje heel wat kou verdragen. Bij 
droogte altijd water geven, door de vorm van het
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geultje loopt het
vanzelf waar het
moet zijn. En elke
keer als het regent
spoelt het geultje
een beetje dicht,
dat is nou net de
bedoeling: het moet
heel geleidelijk
gaan, dat opvullen.
Tegen de oogst is
de grond weer
helemaal vlak,                                              
wellicht ga je de                                           
prei ook nog een beetje aanaarden, dan worden 
de schachten nóg langer wit.

Het is belangrijk om de grond tussen de prei 
onkruidvrij te houden, dit is nogal wat werk maar
het moet. Als je wilt kun je een chemisch middel 
gebruiken dat wordt aangeboden om de grond 
tussen uien onkruidvrij te houden. Oplossen in 
water en met een gieter over de planten 
verdelen. Niet zo bio, maar wel heel erg handig! 
De beroepskweker gebruikt het natuurlijk ook.

Als de bodem niet veel voedsel bevat en de prei 
dus te slecht groeit, kan het nodig zijn van tijd 
tot tijd wat vloeibare mest of mestkorrels te 
geven. Biologische of chemische mest, net wat je
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wilt. Geef altijd heel erg weinig, maar wel vaker. 
Vlak voor een regenbui, dan spoelt de mest 
meteen bij de wortels, waar hij moet zijn.

Teeltduur. Vanaf 90 dagen voor jong geoogste, 
vroege prei (bosprei) tot bijna een jaar voor de 
winterprei.

Ziekten. Er komt een aantal bladvlekkenziekten 
voor, die gekenmerkt worden door witte of 
bruine, langwerpige vlekken. Sommige ziekten 
worden door het zaad overgebracht. Met 
schimmelwerende middelen kunnen 
bladvlekkenziekten bestreden worden.

De preimot legt eitjes, daaruit komen kleine 
rupsjes die gangen in het blad vreten. De 
uienvlieg kan ook prei aantasten, de maden 
zitten bij de voet van de plant.

Oogsten. De allervroegste prei kan vanaf eind 
juni als bosprei worden geoogst. Laat de rest 
doorgroeien tot uiterlijk september, dan is de 
zomerprei wel op. De herfstprei begint dan en is 
oogstbaar tot Kerstmis. De late winterprei kun je 
na Kerst gaan oogsten en dat gaat de hele winter
door tot maart, wellicht april. Op een gegeven 
moment gaat die late prei bloeien en vlak voor 
die tijd ontstaat er een bloemstengel, een ‘stok’ 
in het hart van de prei. Als je die eruit haalt is de
rest van de prei nog wel te eten.
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Als de grond stijf bevroren is krijg je de prei er 
natuurlijk nooit meer uit. Daarom moet 
winterprei bij strenge vorst bedekt worden met 
bubbelfolie zodat de aarde niet teveel bevriest. 
Gebruik bij het oogsten altijd een spade om de 
prei van onderen op te wippen. Als je aan de 
stengel gaat staan rukken dan breekt hij meestal
af. Neem een scherp mes mee en snij meteen de 
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wortels af en het bovenste, ongewenste blad. 
Maak ook het buitenste blad los en laat alle troep
op het land liggen. Zo breng je schone prei naar 
de keuken en besmeur je niet je hele huis.

Teeltvolgorde, combinaties. Bij de wisselbouw
moet je groep A aanhouden. Voordat de gezaaide
prei wordt uitgeplant kan er op die plek vroege of
winterbloemkool groeien, ook erwten, koolrabi, 
radijs, tuinbonen, vroege sla of spinazie. Zelfs 
vroege piepers zouden er nog kunnen staan bij 
plaatsgebrek. Omstreden is de combinatie met 
bietjes, bonen, koolsoorten, koolrabi, peen en 
sla. Gunstig met aardbeien, andijvie, kamille, 
knolselderij, peen, schorseneren, selderij, 
slasoorten, tomaten, uien en witlof. Het is 
natuurlijk maar de vraag of dat allemaal zo 
praktisch is maar sommige tuiniers planten 
wegens plaatsgebrek graag alles door elkaar en 
dan heb je wat aan deze info. Ongunstig is de 
combinatie met erwten. Na vroege prei zou je 
nog wat late kool kunnen planten. Ook spinazie, 
radijs, tuinkers, veldsla kan nog de grond in.

Voedingswaarde. 255 kJ (61 kcal): 1,5 g eiwit, 
0,3 g vet, 14,2 g koolhydr. Mineralen: 59 mg 
calcium, 35 mg fosfor, 2,1 mg ijzer, 20 mg 
natrium, 180 mg kalium. Vitaminen: 0,6 mg 
caroteen, 0,1 mg B1, 0 mg B2, 0,2 mg B6, 12 
mg C.
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Slabonen
Phaseolus vulgaris

Slabonen worden ook genoemd: sperziebonen, 
prinsessenbonen, herenbonen, suikerbonen, etc. 
Het zijn zachtschillige bonen, dit wil zeggen dat 
het ons niet alleen om de inhoud van de peulen 
te doen is, zoals bij de droge bonen, maar dat 
ook de peul zelf wordt gegeten. 
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De soort wordt verdeeld in twee variëteiten: 
nanus en vulgaris. De eerste aanduiding slaat op 
stambonen, dit zijn lage vormen, die geen 
steunsel nodig hebben en niet veel hoger worden
dan 40-60 cm. Bij vulgaris bonen hebben we te 
doen met stokbonen. Die worden gemakkelijk 3 
meter hoog en hebben dus steunsel nodig.  

Stokbonen vragen wat meer werk omdat je het 
steunsel eerst moet opzetten maar de opbrengst 
kan wat groter zijn, je hoeft niet te bukken bij 
het plukken en sommige rassen hebben wat 
meer smaak dan hun laag-bij-de-grondse 
collega’s.

Er bestaan enkele en dubbele sperziebonen. Bij 
de enkele zijn de peulen nogal plat, waardoor de 
zaden zich al vroeg heel duidelijk aftekenen door 
de peulwand. Dubbele sperziebonen zijn dubbel 
zo dik, veel ronder, minder ingesnoerd. En dan 
zijn er ook nog spekbonen, die hebben nóg 
dikkere peulen. Dit ras wordt meestal toebereid 
als snijbonen en soms worden ze ook tot de 
snijbonen gerekend.

De kleur van de peulen is meestal groen, maar er
zijn ook rassen met roodpaarse of paarse peulen 
en er zijn gele slabonen, die wel boterbonen 
worden genoemd.

Ouderwetse rassen van slabonen hebben vaak 
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een draad, die bij het zogenoemd ‘afhalen’ met 
een mesje gemakkelijk verwijderd kan worden. 
Dit moet, omdat de draad hard en oneetbaar 
blijft na het koken. Hoe ouder de boon, des te 
zwaarder de draad. Bij moderne rassen heeft 
men die draad eruit weten te kruisen maar ik 
vraag me vaak af of dit niet ten koste van de 
smaak is gegaan. Heel vaak is namelijk gekruist 
met als doel meer gemak, mooier uiterlijk, 
hogere opbrengst, meer resistentie tegen 
virussen, enz. Maar het doel: ‘smaak’ wordt 
zelden nagestreefd. Jammer!

Ook vervelend bij het consumeren kan het harde,
perkamentachtige vlies zijn, dat in de wand van 
de peul wordt gevormd. Bij jonge boontjes heb je
daar meestal geen last van, maar als de bonen 
groter worden begint zich bij sommige rassen dit 
vlies te vormen. Bonen van het type ‘Haricot 
Vert’ bijvoorbeeld vormen dit vlies nogal snel en 
dat is precies de reden waarom dit ras altijd heel 
vroeg wordt geplukt.

Slabonen worden nooit rauw gegeten.

Rassen. Eerst de stokslabonen. ‘Mechelse Markt’,
‘Non Plus Ultra’ en ‘Rentegevers’ zijn oude rassen
met ook de ‘oude’ smaak. De allerbeste smaak 
volgens oude volkstuinders. ‘Blauhilde’ bestaat 
ook al heel lang, de peulen zijn paars. Allemaal 
enkele, platte peulen. Virusbestendig zijn deze 
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rassen helaas niet. 

Moderne stokslabonen zijn: ‘Cobra’, virusresistent
en draadloos, ‘Paros’, dubbele slaboon, resistent 
tegen rolmozaïek virus, ‘Pastoral’, goede smaak 
en gezond, ‘Rakker’, dikvlezig, gezond.

Stokspekbonen hebben heel dikke, vlezige 
peulen. Ze worden wel tot de snijbonen gerekend
maar dat is minder juist. 'Necores' is een bekend,
algemeen verkrijgbaar ras, ‘Neckargold’ of 
‘Neckarkönigin’ is een oud ras, geel van kleur, 
‘Terli’ is groen, resistent tegen vlekkenziekte en 
rolmozaïek virus. 

Bij de stamslabonen is er veel meer keus. Oude 
enkele rassen zijn o.a.: ‘Amateur’, ‘Felix’, 
‘Masterpiece’, ‘Parfaco’, ‘Parfait’ en ‘Perla’. Oude 
dubbele: ’Dubbele Witte Zonder Draad’, ‘Hinrichs 
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Riesen’, ‘Prelude’, ‘Roi des Belges’, ‘Saxa’. 
Allemaal rassen met de ouderwetse bonensmaak,
maar wel iets lastiger te kweken omdat diverse 
ziekten kunnen optreden.

Moderne stamslabonen zijn: ‘Ajax’, ‘Andante’, 
‘Carana’, ‘Castandel’, ‘Contender’, ‘Laguna’, 
‘Modus’, ‘Montano’, ‘Speedy’, snelgroeiend, 
‘Stratego’.

Goede gele rassen (boterboontjes'of 
wasboontjes) zijn: ‘Boterkoning’, ‘Dorina’, ‘Golden
Teepee’, ‘Hildora’, ‘Orinoco-wax’.

Paarse rassen: ‘Purple Queen’, ‘Red Swan, ‘Royal 
Burgundy’.

Chinese boontjes of hotelboontjes zijn slanke, 
stevige stamslaboontjes die goed tegen slecht 
weer kunnen. ‘Autan’, ‘Bahalores’, ‘Lipsos’, 
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‘Miracle’.

Tenslotte de ‘Haricots Verts’ oftewel 
naaldboontjes. Lange, smalle boontjes, die heel 
jong geoogst moeten worden. Veel smaak zit er 
meestal niet aan, helaas. Vaak worden ‘gewone’ 
slaboontjes jong geoogst en als haricots verts 
gegeten. ‘Calima’, ‘Compass’, ‘Farcy Stringless’, 
‘Pongo’, ‘Tarot’, ‘Triomphe de Varcy’.

Pronkbonen en snijbonen bespreek ik apart, 
onder de kop Snijbonen.

Grondsoort. Zie bij droge bonen.
moestuin e-boek , demo-versie - copyright Rob Herwig
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Zaaitijd. Vanaf begin april in potjes onder glas of
binnenshuis. In augustus kunnen de laatste 
stambonen worden gezaaid voor oogst in oktober
(onder folie).

Zaaien. Zoals bij droge bonen al uitgelegd raad 
ik iedereen in België en Nederland af om 
bonenzaad direct in de volle grond te leggen. 
Door het vaak waardeloze klimaat in deze landen
mislukken zaaisels meestal door nat en koud 
weer. Ik zaai altijd in potjes, of het nu stokbonen 
of stambonen zijn, 5-7 zaden per 9 cm potje. Na 
opkomst laat ik 5 plantjes staan. Doorkweken 
onder glas of binnenshuis tot het mooi weer 
wordt en dan uitplanten. Ik heb er een filmpje 
van gemaakt: boontjes kweken. De beste 
kiemtemperatuur ligt rond de 20 °C. 

Kweektips. Plant de stokbonen met z’n vijven 
bijeen aan de voet van het steunsel (stokken, 
gaas). Hetzelfde met de stambonen: haal het 
potje er voorzichtig af en plant het hele klompje 
in de volle grond. Ruime afstand tussen elk 
groepje: 40-50 cm. Na het planten altijd heel 
royaal inwateren, zodat alle lucht rond de wortels
naar boven drijft. 

De stokbonen moeten soms even geholpen 
worden om het steunsel te vinden. Hou er dan 
rekening mee dat ze linkswindend zijn. Probeer 
je ze rechtsom (met de klok mee) om de stok te 
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winden dan zijn ze de volgende dag weer los! 
Zorg wel dat je hok van bamboe of je gaashek 
tegen een stootje kan, anders gaat met een 
zomerstorm het hele spul tegen de vlakte. Film 
over stokbonen: bonen kweken.

Teeltduur. Voor stokslabonen ongeveer 100-120
dagen. Stamslabonen zijn eerder gereed, vanaf 
40 dagen voor de vroegste ‘Haricots Verts’, tot 90
dagen voor de meeste andere rassen.

Ziekten. Kijk ook bij droge bonen. Een goede 
resistentie tegen virusziekten is een groot 
voordeel. Een nare bacterieziekte is de 
vetvlekkenziekte. Op het blad verschijnen 
waterige vlekken met een gelige rand, die bij 
warm weer verdrogen. Ook op de peulen komen 
glazige vlekken voor. Deze ziekte komt vooral 
door besmet zaaigoed en is te voorkomen door 
nooit zelf zaad te telen. Schimmelziekten zijn 
enigszins te voorkomen door de bonen heel 
voorzichtig te plukken, zodat je kleine wonden 
maakt en door de oogst alleen bij droog weer uit 
te voeren. Verder natuurlijk door spuiten, maar 
doe dit dan wel ruim voor je gaat oogsten!

Oogsten. Sommigen vinden een slaboon met 
een flinke boon erin lekkerder, dat moet je 
gewoon een keer uitproberen. Maar meestal 
worden de boontjes toch vrij jong geoogst. Ga zo
mogelijk dagelijks de bonen langs en pluk alleen 
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de exemplaren die de gewenste grootte hebben 
bereikt. Over het algemeen zijn er veel te veel 
bonen tegelijkertijd klaar, je komt dan makkelijk 
in de verleiding ze nog een weekje te laten 
hangen. Daar worden ze meestal niet beter van. 
Je kunt bonen wel invriezen maar de smaak gaat 
dan sterk achteruit. Wecken is meer werk maar 
veel beter voor de smaak. Tenslotte kun je 
slabonen ook nog gewoon laten hangen en groot 
laten worden. Je oogst de peulen dan in de herfst
en behandelt ze zoals bij droge bonen is 
aangegeven. Per slot van rekening zijn het 
allemaal zo’n beetje dezelfde bonen.

Teeltvolgorde, combinaties. Bonen zitten wat 
vruchtwisseling betreft in groep C. Als 
voorcultuur kun je koolrabi, radijs, rammenas of 
vroege sla nemen. De late stambonen ook na 
vroege aardappelen of vroege bloemkool. 
Gunstige combinaties zijn bij droge bonen 
vermeld, evenals de slechte combinaties. Na 
vroeg gekweekte stambonen kun je nog andijvie,
late bloemkool, koolrabi en koolsoorten kweken.

Voedingswaarde. 152 kJ (36 kcal): 2,4 g eiwit, 
0,3 g vet, 6 g koolhydr. Mineralen: 60 mg 
calcium, 40 mg fosfor, 0, 8 mg ijzer, 2 mg 
natrium, 250 mg kalium. Vitaminen: 0,03 mg 
caroteen, 0,08 mg B1, 0,12 mg B2, 0,3 B6, 20 
mg C. 
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Courgettes, Patisson en Pompoenen
Cucurbita pepo en C. maxima 

Drie verschillende soorten in naam, maar de 
cultuur is precies hetzelfde en daarom behandel 
ik deze groenten onder dezelfde kop.
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Tot Cucurbita pepo behoren de courgettes, 
patisson en pompoenen. Die laatste worden veel 
voor de sier gekweekt (Halloween), maar er zijn 
ook rassen om op te eten (o.a. pompoensoep, 
zoetzuur, jams, etc.). 

De ‘reuzenpompoenen’, die wel voor wedstrijden 
worden gekweekt, horen tot de soort Cucurbita 
maxima. Deze soort wordt minder vaak gegeten.

Courgettes of zucchetti vormen gewoonlijk 
langwerpige, komkommerachtige vruchten in de 
kleuren groen of geel. Maar er zijn ook andere 
vormen, zoals kogelrond. Ze worden meestal 
gestoofd gegeten. Patisson heeft een afwijkende 
vorm, die aan een vliegende schotel doet 
denken.

Rassen. Eerst de courgettes. Het bekendst zijn 
de gewone groene langwerpige. Enkele rassen 
die goed tegen meeldauw bestand zijn: ‘Diamant’
en ‘Ducato’. ‘Partenon’ is een ras dat alleen 
vrouwelijke bloemen maakt, hoeft niet bevrucht 
te worden en is vooral nuttig wanneer je maar 
één plant teelt (vaak is dat genoeg!). Dezelfde 
lange vorm, maar dan geel van kleur: ‘Goldi’, 
‘Gold Rush’,´Saffron Prolific´. Heel donkergroen: 
‘Black Beauty’, ´Raven F1´. Wit: ‘Blanco Medio 
Largo’, ‘Cute Fancy F1’. 
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Dan de ronde vormen. In 
groen: ‘Eight Ball F1’, 'Star 
8001 F1´. In geel: ‘One 
Ball F1´,  ‘Western    
Sunrise´, lijkt meer op een
kleine pompoen. Als je 
goed zoekt kun je nog veel 
meer vormen vinden: 
geribd, tweekleurig, 
flesvormig, enz.

Over naar de patissons. 
Standaard zijn ze wit, zoals
‘Early White Bush’, ‘Patty 
Green F1’, groene zweem, 
'Peter Pan'. Ze zijn er ook 
in geel: ‘Golden Marbre’, 
‘Sunburst F1’. 

Tweekleurig kan ook: gestreept groen met 
lichtgeel is ‘Panaché Jaune-Vert’, groen met wit is
‘Panaché Vert-Blanc’. Heel donkergroen getint is 
‘Starship F1’. Sommige leveranciers verkopen 
pakjes met gemengd zaad, dan heb je meteen 
verschillende kleuren en vormen in je tuin.
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Ten slotte de eetbare
pompoenen. We kunnen
een onderscheid maken
tussen (o.a.)
Mergpompoenen,
Butternut pompoenen,
Oliepompoenen en
Halloweenpompoenen. 

Mergpompoenen zijn
rond, groen, wit of geel  
van tint, ze kunnen
goed bewaard worden en de smaak verbetert dan
ook nog. ‘Baby Delica F1’, ‘Delica F1’, ‘Red Kuri’ 
en ‘Sweet Mama’ zijn een paar voorbeelden. 

Butternut pompoenen horen tot de soort C. 
moschata en zijn flesvormig, langgerekt, groen, 
geel of wit, soms gestreept. ‘Barbara’, ‘Bugle’, 
‘Dixie’, ‘Early Star’ zijn enkele voorbeelden. 

Oliepompoenen zijn waarschijnlijk rassen van C. 
pepo die speciaal geselecteerd zijn voor 
maximale zaadopbrengst. De zaden zouden goed 
zijn tegen prostaatklachten en ze worden 
verkocht als pepitos. Je kunt ze zelf roosteren. Er
wordt ook olie van gemaakt. De Halloween 
pompoenen komen ook van de soort C. pepo, 
maar dan  grote rassen, die je goed kunt 
bewerken.
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Tot slot een
bijzonder ras dat
bekend is als
‘Vegetable
Spaghetti’. Wanneer
je de pompoen
openmaakt zie je
allemaal sliertjes,
die wat op spaghetti
lijken. In uitgebreide
catalogi (o.a.            
Vreeken, Vlaams      
Zaadhuis) kun je
nog veel meer
vinden.

Grondsoort. Dit zijn allemaal sterke planten die 
gemakkelijk groeien in elke vruchtbare bodem 
met voldoende waterafvoer. Door in de zomer 
wat extra mest te geven hou je de groei erin. 

Zaaitijd. Vanaf eind maart.

Zaaien. In zaaischaaltjes, kiemtemperatuur 20-
25 °C. Na opkomst verspenen in 9 cm potjes, 
warm doorkweken, afharden en half mei naar 
buiten. Bekijk het filmpje: courgette of patisson 
kweken   en pas op voor nachtvorsten!
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Kweektips. De planten zijn veel sterker dan 
tomaten of komkommers, ook beter 
ziektebestendig. Maar je kunt ze gerust onder 
tunnels of zelfs in de kas kweken wanneer je een 
heel vroege opbrengst wilt. Denk er dan wel aan 
dat de bijtjes erbij kunnen voor de bestuiving. 
Elke courgetteplant heeft zowat een vierkante 
meter nodig, plant dus op ruime afstand, 
minstens 80 cm. Veel planten heb je niet nodig, 
ik zet er meestal niet meer dan 2. 

De ranken van pompoenen worden in de regel 
getopt als ze 60 cm lang zijn. Uit de bladoksels 
komen dan zijscheuten die manlijke en 
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vrouwelijke bloemen dragen. De vruchtzetting zal
vaak beter verlopen wanneer je bij droog weer 
de manlijke bloemen afplukt, de bloemblaadjes 
terugvouwt en ze vervolgens in de vrouwelijke 
bloemen drukt. Je kunt ook met een zacht 
kwastje door alle bloemen vegen. Leuk om voor 
bijtje te spelen, zeker wanneer het je in de 
stadstuin aan deze diertjes ontbreekt. Toen ik 
een bijenkorf plaatste in mijn moestuin kreeg ik 
opeens twee keer zoveel vruchten aan de 
courgettes!

Wanneer de planten in de loop van de zomer erg 
rommelig worden is het goed ze eens flink terug 
te knippen. Als je maar zorgt dat de basis met 
wat groeipunten intact blijft. Beetje mest erbij, 
water geven en de planten gaat weer door met 
de productie.

Teeltduur. Courgettes zijn oogstbaar vanaf half 
juni, teeltduur dus minimaal 60 dagen. 
Pompoenen hebben veel langer nodig, die oogst 
je in de herfst, dus na 150 dagen.

Ziekten. Dit zijn allemaal sterke planten maar 
toch kunnen ze weleens wat mankeren. Grauwe 
schimmel (Botrytis) komt voor, echte meeldauw 
ook plus nog wat virus- en schimmelziekten. Van 
de beestjes noem ik spint, trips en kaswittevlieg. 
Meestal valt het allemaal wel mee.
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Oogsten. Ik kan niet genoeg benadrukken dat je
de vruchten van courgette en patisson vooral 
jong moet oogsten. In elk geval wanneer je ze op
wilt eten. Grote, zware courgettes zijn niet lekker
meer. Ik eet ze het liefst als ze 10 cm lang zijn. 
Je kunt ze nog veel kleiner eten, met bloem en 
al, dat zie je nog wel eens in de betere 
restaurants. Pompoenen worden meestal in het 
najaar geoogst, als het loof al aan de eerste 
nachtvorsten ten offer is gevallen.
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Teeltvolgorde, combinaties. Wisselteelt: groep
A. Vóór courgettes en pompoenen kun je nog wat
lentegroenten kweken, zoals radijsjes, spitskool, 
koolrabi. Gunstig is de combinatie met bonen, 
erwten, maïs en uien. Ongunstig met 
aardappelen. Courgettes blijven lang oogstbaar, 
maar wanneer je er genoeg van hebt kun je de 
planten rooien en – na herbemesting – nog wat 
spinazie of veldsla kweken, eventueel wat 
stamboontjes als er tijd genoeg is.

Voedingswaarde. Voor courgette: 67 kJ (16 
kcal): 1,2 g eiwit, 0,2 g vet, 3.3 g koolhydr. 
Mineralen: 15 mg calcium, 38 mg fosfor, 0,4 mg 
ijzer, 10 mg natrium, 262 mg kalium. Vitaminen: 
0 mg caroteen, 0 mg B1, 0,1 mg B2, 0,2 mg B6, 
17 mg C.
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Asperges
Asparagus officinalis 

Bijna iedereen kent de asperge ook als plant 
omdat verschillende soorten, zoals A. densiflorus,
de sierasperge, en A. falcatus, de 
sikkeldoornasperge, heel bekend zijn als 
kamerplanten. Maar hier gaat het om de soort 
officinalis, dat wil zeggen ‘geneeskrachtig’. 
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Als medicijn wordt de asperge tegenwoordig 
weinig meer gebruikt, of het zou moeten zijn als 
middel tegen de lusteloosheid in de liefde. Want 
de asperge heeft een zekere reputatie als 
afrodisiacum. Mijn ervaringen op dit punt vallen 
buiten het kader van dit boek, wel wil ik je wat 
meer vertellen over het kweken van deze delicate
groente.

Rassen. In beginsel zijn groene en witte 
asperges dezelfde plant, maar er is zodanig 
geselecteerd dat we nu aparte rassen hebben 
voor de groene en voor de witte asperges. Je 
kunt aspergeplanten kopen, ze zijn dan meestal 
2 jaar oud, groene en witte zijn goed 
verkrijgbaar.

Als je meer geduld hebt kun je asperges ook zelf 
zaaien. Vooral zaad van witte asperges is goed 
verkrijgbaar. Vroeger werden vooral zaadvaste 
rassen verkocht, zoals ‘Roem van Brunswijk’ en 
‘Argenteuil’. Nog steeds verkrijgbaar en het zaad 
is goedkoop. Maar het nadeel is dat dit zaad 
zowel mannelijke als vrouwelijke planten 
oplevert. En de vrouwelijke planten wil je liever 
niet, want die geven veel minder opbrengst. 
Vandaar dat tegenwoordig overwegend F1-rassen
worden verkocht, zoals ‘Cumulus’, ‘Grolim’, 
'Gynlim', 'Hercolim'. 'Jersey Supreme', ‘Rapsody’,
enz. 
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Die geven uitsluitend mannelijke planten met 
dikke, kaarsrechte asperges, zuiver wit. 

Zaad van groene asperges: ‘Mary Washington’, 
’UC-72’. Er is ook een asperge die je bewust 
paars kunt oogsten: bijv. ‘Crimson Pacific’,  
‘Sweet Purple’. 

Sommige leveranciers bieden ook nog zaad of 
planten van de ‘wilde asperge’ aan. Maar dit is 
niets anders dan zaad van de gewone soort A. 
officinalis, maar dan onveredeld. Geeft meestal 
heel dunne asperges, naar keus groen of wit. 

Grondsoort. Een heel belangrijk punt omdat 
hierover veel misverstand bestaat. In haast alle 
boeken kun je lezen dat asperges op lichte 
zandgronden geteeld moeten worden. En dat is
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grote onzin. Het is wél waar dat in de  
beroepsteelt de voorkeur uitgaat naar lichte        
zandgrond. Maar dat gaat om de centjes, zoals 
we hierna zullen zien. Aspergeplanten zelf zijn 
een soort onkruid met een geweldige groeikracht 
en ze doen het op bijna alle gronden. Op 
kleigrond groeien ze zelf nog veel harder dan op 
zandgrond. Er zijn slechts 2 voorwaarden: de 
bodem moet flink wat kalk bevatten, pH rond de 
7,0 (wat op lichte zandgronden meestal niet het 
geval is!) en de grondwaterstand mag niet te 
hoog zijn, minstens 80-100 cm onder het 
maaiveld. 

Maar nu komen we bij de dekgrond, dit is de 
aarde waarin die bleke scheuten mooi recht 
moeten groeien. Ja, die moet los en zanderig zijn
omdat in vaste grond de asperges helemaal krom
groeien. In de beroepsteelt is het natuurlijk veel 
te kostbaar om ladingen zand op een perceel van
kleigrond te gooien. Maar de particulier in 
Zeeland, die op de klei asperges wil telen, kan 
gemakkelijk een paar kuub zandgrond laten 
brengen, waar hij jarenlang plezier van kan 
beleven. Desnoods kun je zelfs potgrond of 
zaaigrond gebruiken als je niet zo veel nodig 
hebt. Of meng het een beetje. Ik hoop hiermee 
afgerekend te hebben met het sprookje dat 
asperges altijd op het zand moeten groeien.
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Zaaitijd. Als je van planten wilt uitgaan dan kun 
je die in het voorjaar kopen en uitplanten zoals 
verderop is aangegeven. Vermeerdering uit zaad 
begint ook in het voorjaar, zeg april, het komt 
niet zo nauw. 

Zaaien. In zaaischaaltjes, laat de zaden kiemen 
bij ongeveer 20 °C. De F1 zaden zijn duur, ze 
kosten wel 25 cent per stuk. Na opkomst 
verspenen in 9 cm potjes en verder kweken, de 
temperatuur mag wat dalen. In mei kunnen de 
potten naar buiten. 

Kweektips. De zelf gezaaide asperges worden 
het eerste jaar buiten in rijen op een zonnig 

kweekbed gezet, rijafstand 30 cm, in de rij op 
15-20 cm. De planten moeten flink groeien, 
daarom bij droogte water geven en in het seizoen
enkele keren een klein beetje mest erbij, liefst 
vlak voor een regenbui. Van asperges oogsten is
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in dit stadium absoluut geen sprake. In het 
tweede jaar kunnen de aspergeplanten al op hun 
definitieve standplaats worden gezet, maar als er
weinig ruimte is kun je dat ook pas in het derde 
jaar doen. Het verplanten gebeurt in het vroege 
voorjaar, zodra de asperges aan de groei willen 
gaan en dat is meestal in maart. De 
kweekbedden komen 150 cm van elkaar te liggen
en in de rij worden de planten op 40 cm vaneen 
gezet. Ik heb ze ook wel eens op 20 cm gezet 
(zie de foto) en dat ging ook prima, dus zo nauw 
komt het allemaal niet. Meestal is één rij 
asperges wel genoeg, in dat geval is de afstand 
tussen de rijen niet belangrijk.

Wel belangrijk is om de asperges nu meteen in 
een 25-30 cm diepe geul te planten. Onderin 
deze geul wordt eerst nog flink wat compost, 
stalmest of ander organisch materiaal 
doorgewerkt. 

Na het planten in de geul niet meteen weer alle 
grond over de planten aanbrengen, alleen het 
hart van de plant met ongeveer 5 cm aarde 
bedekken. De geul verder open laten. Planten 
heel grondig inwateren.

In dit stadium kun je natuurlijk ook van gekochte
planten uitgaan, ’t hele zaaien en opkweken van 
het eerste en eventueel tweede jaar vervalt dan. 
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Planten die je koopt zijn over het algemeen 
tweejarig. In de loop van het seizoen, als de 
planten gaan groeien, kan de geul geleidelijk aan
opgevuld worden met grond. Door de regen 
gebeurt dit al voor een deel en verder kun je af 
en toe een handje helpen. Bemest in de zomer 
nog een paar keer en laat de asperges flink 
uitgroeien. Oogsten is er ook in dit stadium 
absoluut niet bij. Snij in december al het 
bevroren loof bij de grond af.

In de zeer vroege lente (januari-februari bij 
vorstvrij weer) van het derde (eventueel vierde) 
jaar breng je nu 30-40 cm dekgrond aan boven 
de planten. Als je op harde grond tuiniert, zoals 
klei, moet je voor die dekgrond losse aarde 
nemen, zoals humeuze zandgrond, anders krijg 
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je kromme asperges. Woon je op losse grond, 
neem de aarde dan naast de bedden weg. De 
onderkant van de ophoging is 80 cm breed en de 
bovenkant 40 cm. Het dek krijgt een tapse vorm 
met een platte bovenkant, de foto geeft een idee.
Eind april-begin mei wordt het opgehoogde bed 
nog een keer netjes vlak afgestreken en dan is 
het wachten op de eerste kopjes, zie verder 
onder oogsten.

Na de oogst wordt het bed weer vlak gemaakt. 
De aarde gaat weer terug in de voren naast de 
bedden. Maar eerst wordt in de voren wat 
stalmest of compost aangebracht en doorgespit. 
Is er aparte dekgrond gebruikt, dan wordt die 
elders opgeslagen en bewaard tot het volgende 
seizoen.

De asperges moeten nu weer flink loof 
produceren en je kunt ze daarbij helpen door 
regelmatig water en ook af en toe een klein 
beetje mest te geven. Mochten er belagers zijn, 
dan moeten die worden bestreden. In december 
weer het bevroren loof bij de grond helemaal 
afsnijden en in het vroege voorjaar de bedden 
opnieuw ophogen. De cultuur van asperges kan 
zo minstens 15 jaar doorgaan. Kweek je groene 
asperges dan vervalt het hele gedoe met de 
dekgrond en hoef je alleen de asperges te 
oogsten als ze klaar zijn.

moestuin e-boek, demo-versie - copyright Rob Herwig 89



Gebleekte gewassen                                                     Asperges 

Teeltduur. Bij deze vaste planten kunnen we 
eigenlijk niet van teeltduur spreken. Wel is er een
bepaalde oogstperiode, zie aldaar.

Ziekten. Toen ik in Lunteren (op de Veluwe) 
asperges kweekte heb ik nooit last van enige 
aantasting gehad. Er waren geen 
aspergekwekerijen in de buurt en hoe moesten 
die aspergevliegen en andere rovers nu weten 
dat er bij mij wat te halen viel? Woon je in een 
besmet gebied dan kan het wel eens anders 
uitpakken.

Aspergekevers vreten aan het loof van de 
planten. De aspergevlieg komt pas eind juni in 
actie, vooral in bedden met jonge planten. De 
larven vreten gangen in de stengels. De larven 
van de bonenvlieg echter vreten zich al in mei 
dwars door de aspergestengels. Alleen het 
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mengen van een bestrijdingsmiddel door de 
grond kan dit kwaad keren. Zou ik niet gauw 
doen trouwens, geen prettig idee.

Oogsten. Als je asperges bestelt in een goed 
restaurant dan zijn ze er vaak trots op om de 
beste kwaliteit te serveren: AA-asperges. Maar 
die aanduiding zegt alleen iets over het uiterlijk 
van de asperge: lekker dik, mooi recht, volledig 
blank, enz. Dat heeft allemaal niets met de 
smaak te maken. Die wordt namelijk bepaald 
door het groeitempo van de asperge. Een gewas 
dat flink wordt opgejaagd met stikstof geeft snel 
dikke, lange asperges, maar dit gaat altijd ten 
koste van de smaak. Ik geef dus helemaal niets 
om dat AA-gedoe en eet liever een kleine, 
kromme, aan de top iets blauwe asperge die wél 
100% smaakt!

Terug naar je eigen aspergebed. Het eerste jaar 
van de oogst (dat is dus het derde of eventueel 
het vierde jaar na het zaaien) kun je maar beter 
slechts een korte periode asperges steken. Stop 
er 1 juni mee en laat de planten dan weer 
krachten opdoen, het zijn immers nog maar 
pubers. De volgende jaren kun je wél tot St. Jan 
(24 juni) asperges steken, zoals dit nog steeds 
gebruikelijk is. 

Het moment van oogsten is daar, wanneer de 
glad afgestreken grond een scheurtje vertoont. 

moestuin e-boek, demo-versie - copyright Rob Herwig 91



Gebleekte gewassen                                                     Asperges 

Een beetje aarde weghalen met de vinger en dan
zie je het blanke kopje van de asperge al zitten. 
De bleke scheut moet nu voorzichtig met de hand

of met een klein schepje uitgegraven worden en 
dan onderaan afgestoken met een scherp mes. Er
is voor dit doel een speciaal aspergemes 
ontwikkeld, dan hoef je niet zo diep te graven. 
Steek asperges niet langer dan je pan hoog is, 20
cm is wel een mooie lengte.

Loop elke dag langs de bedden en verwijder de 
oogstbare asperges. Je kunt ze in de koelkast 
onder water bewaren tot je genoeg hebt voor een
maaltijd. Oogst je te laat dan worden de kopjes 
paarsblauw. Helemaal niet erg, de smaak leidt er 
niet onder, het staat alleen wat slordig op je 
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bordje. Na het dagelijkse oogsten moeten de 
gaten weer dichtgemaakt worden en de bedden 
glad afgestreken.

Wil je asperges nog wat vroeger oogsten dan kun
je de bedden bedekken met speciale folie, die de 
zonnewarmte overbrengt in de aarde en zo de 
scheuten sneller laat groeien. Bij het Vlaams 
Zaadhuis zag ik die folie in de catalogus.

De oogst van groene asperges verloopt heel wat 
eenvoudiger: afsnijden zodra de stengels 20 cm 
lang zijn. Ook bij deze asperges de oogst na 24 
juni stoppen.

Teeltvolgorde, combinaties. Bij deze vaste 
planten is teeltvolgorde niet van toepassing. De 
combinatie met komkommer, koolrabi, kropsla en
tomaten schijnt gunstig te zijn, maar lijkt mij 
weinig praktisch. Ontraden wordt de combinatie 
met knoflook of uien. Nateelt is niet aan de orde,
evenmin als wisselbouw.

Voedingswaarde. 83,7 kJ (20 kcal): 2,2 g eiwit,
0,1 g vet, 4 g koolhydr. Mineralen: 24 mg 
calcium, 52 mg fosfor, 2,1 mg ijzer, 2 mg 
natrium, 202 mg kalium. Vitaminen: 0,25 mg 
caroteen, 0,1 mg B1, 0,1 mg B2, 0,1 mg B6, 5,6 
mg C.
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Peterselie 
Petroselinum crispum 

Verwar dit kruid niet met de wilde peterselie 
ofwel de gevlekte scheerling (zie bij kervel) want 
dat overleef je misschien niet. Als je eraan ruikt, 
is verwisseling nauwelijks mogelijk. Peterselie is 
een tweejarige of vaste plant die meestal 
eenjarig wordt gekweekt omdat hij het tweede 
jaar gaat bloeien. 
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De bekendste vorm heeft fijn gekruld blad en 
noemen we krulpeterselie, dit is de variëteit 
crispum. En daarvan bestaan dan nog weer 
verschillende rassen, zoals 'Moskrul', 'Thujade' en
'Smaragdkrul'.

De vorm met gladde, drievoudig geveerde 
bladeren is de variëteit neapolitanum. Noemen 
we bladpeterselie of platte peterselie. Zien we 
minder in de winkels maar volgens kenners heeft 
deze peterselie meer smaak dan de gekrulde. In 
Frankrijk wordt bijna uitsluitend deze peterselie 
verkocht.

Dan is er ook nog wortelpeterselie, de variëteit 
tuberosum. Ook wel knolpeterselie genoemd. Het
loof is op dezelfde manier te gebruiken als het 
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blad van de gewone peterselie, dus als toekruid. 
Hier gaat het voornamelijk om de witte, vlezige 
wortel, die wat op een pastinaak lijkt. Hij wordt 
als groente gebruikt, rauw of gekookt, en ook als
een toevoeging. ‘Fakir’, ‘Halflange’ en ‘Kinga’ zijn 
enkele rassen wortelpeterselie die ik in catalogi 
heb aangetroffen. Ze wijken niet veel af van de 
wilde plant.

Historie. Peterselie was al bij de Oude Grieken 
bekend, die er een kruid in zagen dat de 
feestvreugde kon verhogen. Romeinse 
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gladiatoren aten voor de strijd wat peterselie om 
meer moed te verkrijgen. In de middeleeuwen 
werd peterselie als koortswerend en afdrijvend 
middel gebruikt, het is nog steeds een 
diureticum. Toen we nog niet zo veel klinieken 
hadden werd van peterselie een abortivum 
gemaakt. Minder bekend is het gebruik als 
afrodisiacum, eentje dat meer effect heeft dan 
oesters! 

Cultuur. Peterseliezaad kiemt ontzettend 
langzaam, daarom wordt het vaak voorgekiemd 
in vochtig scherp zand. In maart kun je al 
beginnen. Na twee weken wordt het dan, met 
zand en al, uitgezaaid in zaaibakjes. Die mogen 
niet te warm staan, peterselie kiemt beter bij 
lagere temperaturen, zo 10-15 °C. Dus liever niet
direct in de tuin zaaien want het zaaisel zal 
ingehaald worden door het onkruid en je vindt je 
peterselie nooit meer terug. Plantjes verspenen, 
in potjes verder kweken en als ze groot genoeg 
zijn uitzetten in de tuin, afstand 20 x 20 cm. 
Vaak wordt in augustus nog een keer gezaaid 
voor gebruik in de winter. De planten blijven 
meestal wel over, maar jong loof is lekkerder, 
vandaar. Peterselie verdraagt wat schaduw en 
verlangt een humeuze bodem die nooit te droog 
is. Nog meer instructie kun je vinden in het 
filmpje: peterselie kweken.
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Oogsten. Gebruik het blad liefst vers. Door 
drogen of invriezen gaat namelijk veel smaak 
verloren. In recepten staat vaak dat je peterselie 
moet meekoken maar dat is onzin want de 
smaak verdwijnt door verhitting. Een enkele keer
worden ook de zaden als keukenkruid gebruikt. 
Ze verliezen betrekkelijk snel hun aroma.

Wortelpeterselie kan vanaf oktober worden 
geoogst. Wortels kunnen ook in de grond blijven 
maar moeten bij strenge vorst afgedekt worden, 
anders bevriezen ze. Tijdens de cultuur oppassen
voor de wortelvlieg, die zet eitjes af en die 
beschouwen wortelpeterselie als een delicatesse. 
Dus insectengaas erover of een chemisch middel 
door de grond doen.
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Frambozen
Rubus idaeus 

Frambozen kun je beter zelf kweken want de 
vruchten zijn erg kwetsbaar bij vervoer en 
daarom worden ze in groentezaken meestal in 
matige kwaliteit aangeboden. Het is geen 
moeilijk gewas maar de struiken nemen wel een 
aanzienlijke ruimte in.

Frambozen worden vers gegeten en ook in jams, 
gelei, etc. verwerkt.
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Rassen. Er is een belangrijk verschil tussen 
zomerframbozen en herfstframbozen, niet alleen 
in het tijdstip van rijping, maar vooral in de 
cultuur. Meer details onder Kweektips. Sommige 
zomerframbozen zijn ook nog doordragend, ze 
geven vaak een tweede oogst in de herfst. Niet 
alle frambozen zijn rood, er bestaan ook gele en 
oranje rassen.

Zomerframbozen. ‘Glen Ample’, middellaat, 
goede smaak, goede resistentie, ‘Glen Clova’, 
lichtrode vruchten, goede smaak, ‘Malling 
Promise’, vroeg rijpend, zeer bekend ras, ‘Sumo’, 
grote vruchten, doordragend, resistent, 
‘Tulameen’, middenvroeg, uitstekend ras, 
‘Valentina’, licht oranje gekleurd.
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Herfstframbozen. ‘Autumn Bliss’, grote, 
donkerrode vruchten, ‘Fall Gold’, vruchtkleur 
geeloranje, resistent, ‘Heritage’, vrij kleine 
vruchten, goede smaak, ‘Polka’, donkerrode, 
langwerpige vruchten.

Grondsoort. Frambozen stellen weinig eisen aan
de bodem. De beste pH ligt tussen 6,0 en 7,0. 
Organisch materiaal door de bodem is altijd 
goed. Alleen stagnerend water kan kwalijke 
gevolgen hebben. 

Planttijd. Vanaf eind oktober tot in maart. 

Planten. Frambozen kunnen op verschillende 
manieren geteeld worden: elke struik apart tegen
een paal, struiken op een rij langs draden en als 
dubbele rij tegen draden. Het makkelijkst vind ik 
de enkele rij tegen draden. Voor dit doel worden 
aan beide einden van de rij stevige palen in de 
grond geslagen die 2 m boven de bodem 
uitsteken. Ze moeten goed geschoord worden 
want we gaan er op 50, 100, 150 en 200 cm 
stalen of geplastificeerde draden aan bevestigen, 
die met draadspanners strak getrokken kunnen 
worden. Is de rij langer dan 4 m dan moeten er 
nog enkele tussenpalen worden geplaatst om de 
draden te ondersteunen. De frambozenplanten 
worden nu op 30 cm afstand in de grond gezet, 
recht onder de draad, en goed ingewaterd. De 
scheuten op 30 cm boven de grond afknippen.
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Kweektips. Ik begin met de herfstframbozen 
omdat de kweek supersimpel is. Na het 
uitplanten worden nieuwe scheuten tegen de 
draden geleid (of tegen een paal, een muur, etc.)
en in de herfst verschijnen de eerste frambozen. 
Na de oogst, of in het voorjaar, wat het beste 
uitkomt, worden alle scheuten vlak boven de 
grond helemaal afgeknipt. In het voorjaar 
verschijnen er nieuwe scheuten. Zorg dan alleen 
dat er niet meer komen dan 8-10 per strekkende 
meter. In de herfst weer oogsten en zo kun je 
jaren doorgaan.

Dan de zomerframbozen. Die dragen niet op de 
eenjarige scheuten, zoals de herfstframbozen, 
maar op tweejarige scheuten. Na het planten 
krijg je dus scheuten, die je goed op moet 
binden. Er zullen weinig of geen frambozen 
verschijnen. Het tweede jaar gaan deze scheuten
vruchten dragen. Tegelijkertijd verschijnen er aan
de basis nieuwe scheuten, die je allemaal goed 
moet opbinden. Ze zullen niet dragen, maar zijn 
bestemd voor het volgende jaar. 

Komen er ook scheuten die niet netjes recht 
onder de draad staan, maar 10 cm of meer 
erbuiten, schoffel die dan meedogenloos af, want 
anders wordt het een zooi.

In de herfst zit je nu met twee soorten scheuten:
die waaraan je frambozen hebt geoogst en 
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nieuwe scheuten, die nog niet gedragen hebben. 
Er is een duidelijk kleurverschil: de oudste 
scheuten zijn veel donkerder. Knip ze in 
november, als het meeste blad is gevallen, 
allemaal bij de grond af. Van de jonge scheuten 
laat je er 8-10 per strekkende meter staan, goed 
verdeeld en allemaal netjes recht onder de 
draden als het even kan. Goed opbinden.

Natuurlijk heb ik er ook een filmpje van 
gemaakt: frambozen kweken. Hierin wordt het 
allemaal nog eens in beeld gebracht. 

In de winter kun je de bodem wat bedekken met 
oude mest of ander organisch materiaal. In de 
zomer, tijdens de groei, kan er af en toe wat 
organische mest of kunstmest bij, niet te veel 
want dan krijg je waterige vruchten zonder 
smaak, net als in de winkel (vruchten worden per
kilo aangeleverd, weet je wel en hoe krijg je veel 
kilo’s, juist).

Teeltduur. Niet zo interessant want 
frambozenstruiken kunnen zeker 10 jaar mee.

Ziekten. Een aantal lelijke ziekten bedreigt de 
frambozen, helaas. Met bladluizen is nog 
makkelijk af te rekenen. Ook de frambozenkever,
die de bekende ‘wormpjes’ in de vruchten 
veroorzaakt, is te verdelgen door wat vrolijk 
spuitwerk.
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Gemener zijn de virusziekten en de 
schimmelziekten. Als je planten koopt, eis dan 
dat je gekeurd virusvrij materiaal krijgt. Ga niet 
zelf uitlopers afnemen voor de vermeerdering 
(wat heel goed kan). Ze zijn waarschijnlijk al 
ziek. De stengelziekten, waardoor scheuten 
geheel afsterven, kun je bestrijden door 
bespuiting met passende, schimmelwerende 
middelen zoals koperoxychloride. Zelf heb ik een 
aantal verschillende rassen aangeplant en de 
rassen die stengelziekten kregen eruit gegooid. 
Zo hield ik enkele resistente rassen over, met 
‘Sumo’ als grote favoriet. Maar wellicht heb jij 
heel andere ervaringen.

Oogsten. Frambozen komen pas op smaak als 
ze goed rijp zijn. Dus oogsten en meteen opeten 
of verwerken, want de houdbaarheid is zeer 
gering, ook in de koelkast.

Voedingswaarde. 218 kJ (52 kcal): 1,2 g eiwit, 
0,7 g vet, 11,9 g koolhydr. Mineralen: 25 mg 
calcium, 29 mg fosfor, 0,7 mg ijzer, 1 mg 
natrium, 151 mg kalium. Vitaminen: 0,01 mg 
caroteen, 0 mg B1, 0 mg B2, 0,1 mg B6, 26,2 
mg C.
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Fit blijven door tuinwerk
Zelf ben ik niet bijzonder sportief aangelegd en 
als ik niet iemand had ontmoet die me een beetje
bewegingsleer had bijgebracht, dan zat ik nu in 
een rolstoel en kon ik niet meer spitten. Verkeerd
bewegen is heel gemakkelijk, de meeste mensen 
doen het, kijk maar eens hoe iedereen stofzuigt, 
funest voor je rug en ook nog eens nergens voor 
nodig om het bukkend te doen.

Om goed te bewegen moet je dus eerst 
nadenken, je moet jezelf leren om het op een 
verstandige manier te doen. Of je moet les 
nemen, in therapie gaan of iets dergelijks. Dat 
helpt beslist, zeker als je veel moestuiniert. Want
let maar eens op oude baasjes die veel groenten 
hebben gekweekt: ze lopen allemaal hartstikke 
krom. En dat wil je niet.

Dus hier een paar tips voor het bewegen in de 
moestuin. Karen is zo vriendelijk om het even 
voor te doen, een plaatje zegt meer dan een lang
verhaal.

Spitten is wel een van de zwaarste klussen in de
moestuin en het moet ook nog eens vrij vaak 
gebeuren. Toch kan ieder gezond mens zonder 
bezwaar spitten mits de juiste spade wordt 
gebruikt en de rug goed wordt belast. De steel 
van de spade moet tot de onderste rib reiken en 
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het blad moet niet te groot zijn (heel smal op de 
klei, breder op zandgronden). Een spade met een
roestvrij stalen blad oxideert niet, blijft dus altijd 
glad en glijdt makkelijker in en uit de aarde. Dat 
scheelt. Voor dames is er een smaller model dan 
voor heren, beslist een aanrader want ik ben een 
grote fan van dames die spitten.

Schoffelen. De houding lijkt een beetje op 
stofzuigen en ook bij schoffelen gaat het vaak 
verkeerd. Zorg in de eerste plaats voor een lange
steel zodat je helemaal rechtop kunt staan, zelfs 
iets achterover, met een holle rug. Kun je het 
blad van de schoffel dan niet goed meer zien, wat
zou je ervan denken om je bril op te zetten? 

moestuin e-boek, demo-versie - copyright Rob Herwig

De steel van de spade 
moet lang genoeg zijn 
om rechtop te kunnen 
staan bij het insteken 
van het blad

106



Nawerk                                                   Fit blijven door tuinwerk

Slijp of vijl je schoffel vlijmscherp, voorkant én 
achterkant, zodat je kunt duwen en trekken om 
het onkruid af te snijden. Dat scheelt al de helft 
van het werk en rechtop blijven staan scheelt je 
een fysio. Schoffelen is een prima oefening voor 
de schuine buikspieren (voor het verkrijgen van 
een smalle taille!) én een prima armoefening, 
vooral voor de spieren aan de achterzijde van de 
bovenarm (anti-meezwaaiarmen, dames!) en ook
de schouder, spieren die in het dagelijks leven 
vaak te weinig aan bod komen.

Kruiwagen. Het werken met een kruiwagen gaat
beter wanneer het wiel op de juiste plaats zit 
(niet te ver naar voren) en wanneer je rechtop 
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loopt met aangespannen buikspieren. Koop een 
kruiwagen met een niet te kleine, kunststof bak, 
die gaat lang mee en is licht. Kruiwagens met 
twee wielen vind ik niet zo handig.

Bukken doe je bij het zaaien en het wieden. Ben
je nog niet te oud, probeer dan altijd door je 
knieën te gaan, dat is een stuk beter voor je rug.
Wordt dit op leeftijd wat moeilijker, koop dan een
knielbankje. Dat zet je in het kweekbed, je knielt 
erop en nu kun je makkelijk wieden en plantjes 
in de grond zetten. Zorg er wel voor dat het 
knielplankje precies op de goede hoogte zit, niet 
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te hoog (die zijn er ook!) want dan wordt het 
werk dus juist extra moeilijk. 10 cm boven de 
grond is volgens mij goed.

Spreidstand is voor de meeste mensen mogelijk
over het kweekbed wanneer je dit precies 120 cm
breed maakt. Zo kun je heel makkelijk in het 
midden van het bed werken (wieden, planten, 
dunnen, oogsten). En die spreidstand is een 
prima beenoefening.

Geen fitness meer. Als je een flinke moestuin 
hebt hoef je absoluut niet meer naar de fitness. 
Het is wel goed als je daar een poosje hebt 
gelopen, namelijk om te weten hoe je moet 
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diensten bewijzen
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strekken en rekken en nog een paar van die 
zaken meer. Breng het geleerde dan in praktijk in
je eigen tuin, dat spaart geld en je hoeft de deur 
niet uit (moet altijd erg lachen als ik zie hoe 
mensen met de auto naar de fitness gaan. Als je 
heen en meteen weer terug zou lópen had je 
waarschijnlijk al genoeg calorieën verloren!). 
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Het blijft leuk werk

Met veel plezier heb ik gewerkt aan dit boek en 
dat is niet in de laatste plaats te danken aan mijn
dochter Modeste en mijn vrouw Karen. Allebei 
hebben ze me geweldig geholpen, de eerste 
vooral met foto's en Karen heel veel met werk en
poseren in de moestuin. 

Ik hoop weer veel mensen enthousiast te maken 
voor het zelf verbouwen van groenten en als ik 
kijk naar de reacties op You Tube, waar we in het
seizoen al een paar duizend kijkers per dag 
hebben, dan denk ik dat het wel zal lukken. 

Ik heb nog nooit een boek zonder fouten 
gemaakt en ik heb er ook nog eentje gezien. Zie 
jij die fouten of onvolkomenheden wel, wees dan 
zo vriendelijk om mij er op te wijzen. Je doet er 
andere lezers of kijkers een plezier mee als ik in 
een volgende druk die wijzigingen aanbreng. En 
het maken van een herdruk is in mijn systeem 
heel erg eenvoudig, je kunt dus regelmatig 
correcties en uitbreidingen verwachten.

Veel plezier in de tuin, hoe groot of hoe klein 
ook, maak er wat moois van!
Rob Herwig e-mail: info@herwiggarden.info
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Rob Herwig is de
meest succesvolle
schrijver van
'groenboeken' in de
wereld. Van zijn tuin-
en kamerplanten
boeken zijn er in 22
landen meer dan 9
miljoen exemplaren
verkocht. Wikipedia.
Na zijn pensioen verkocht Rob zijn veelbezochte 
Modeltuinen in Lunteren, stopte met de siertuin en 
wijdde zich hoofdzakelijk aan de moestuin en aan 
zaken die voor een gepensioneerde plezierig zijn. 
Zijn dochter Modeste zette de zaken voort in Soest 
en Rob vertoeft veel in Frankrijk. 
Toen You Tube filmpjes populair werden zag Rob 
daar een nieuwe uitdaging en geholpen door zijn 
vrouw Karen ging hij instructieve filmpjes maken 
over moestuinieren. Inmiddels lopen de kijkers ook 
alweer in de honderdduizenden.
Met dit geheel in eigen beheer geproduceerde 
Moestuin e-boek wil Rob bewijzen dat het mogelijk is
een uitgebreid naslagwerk te maken voor een 
aantrekkelijke prijs. Een papieren boek van deze 
omvang zou minstens het tienvoudige kosten en dat 
vindt Rob een beetje uit de tijd. 
Bijzonder is dat alle You Tube filmpjes aan dit boek 
gekoppeld zijn. Door op de link te klikken krijg je 
aanvullende en inzichtelijke instructie.
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En, beviel het?

Je hebt nu de gelegenheid gehad om kennis te 
nemen van mijn nieuwe moestuin e-boek. Ik 
hoop dat de kennismaking beviel en dat je 
geïnteresseerd bent om het hele boek te kopen.

Of je het mooi vindt of niet, ik denk wel dat je 
het met me eens bent dat dit enorm veel 
informatie is voor heel weinig geld. Hoe dat kan? 
Er verdient geen uitgever aan, geen layouter, 
geen vertegenwoordiger, geen drukker, geen 
boekhandel...  Het boek gaat rechtstreeks van de
auteur naar de lezer.

Ik denk dat dit de toekomst is, mogelijk gemaakt
door de moderne media. Het zal nog even 
wennen wezen voor iedereen dat door heeft maar
over een jaar of wat zal de boekenmarkt 
ingrijpend veranderd zijn. In elk geval gaan wij 
gewoon door, we hebben nog 100 boeken te 
gaan.

Veel succes met je moestuin, klein of groot, ik 
hoop je verder te kunnen helpen met mijn 
nieuwe boek dat voor € 3,99 te koop is op onze 
website: www.herwiggarden.info.

Bedankt voor je belangstelling,  Rob Herwig
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